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pú mæra dís, scm býrð í dímmu djúpi, 

þar drynja raddir liðins skjaldar hljóms! 

þar scm að ^cymir unn í gcisla hjúpi 

Giinnhjartan hjör til fcrlcgs noriia dóms! 

Svcipndu hurtu svölum marar anda, 

Er svífur ylir fyrri alda grund, 

Og sýndu mjcr, hvar síklin^arnir standa, 

Er sverðiii reiddu fyr í styrkri mund! 

, * « « 

(ilyiiijandi árrnm gcysar alda strauinnr, 

Gullfaldast bára hans á þinni slóð! 

Að þinuni söluni skundar g^unina glauinur, 

Og glæslrar fyllir hörpu þinnar óð! 

Bardagi sýníst líðinn leiptra draumur, 

Ijóinar scm glæstar unnir hjörva flóö! 

Mcð hclgrí rún frá hiinna gullnuni sal 

Ilrckur þú rcyk, cr jarðartímann fal! 

« * 

^ú scm að ríkir, dinnnuin drunga vafín, 

A dýrðarstólnuni upp í himna sal! 

Upp ylir foldar smán og hcíður hafin, 

lllustandi æ á stundarfossa tal! 

^ar sem að taflan, gullnu letri grafln, 

Greiiiir um stríð og blóðgan orra val: 

Sýndu nijcr tíðar silfurhrímgað lík, 

Sökkvabckks dísin há og vizkurík! 



é 



FYRSTA KVÆÐI. 
Ferð Odds til Bj armalands. 

K’- 

ve(\ja i)am röí^ul-ljómimi græiia gniiul, 
Geúsliiðxi kossar lians á Dofra-timlum; 
Hlæjaiiái bára Imeig um marar suiul, 
H]j(>maði ekki llán af köldum viiulum, — 
Sofa tók fugl í svölum birki-lund, 
Suöaöi foss hjá björtum bamra-lindum: 
5á bundin voru’ í búnum skeiöiim sveri^ 
A Berurjóöri, — þar var veizla gerö. 

II. 

5ar sátu skatnar, skjalda fágui^ Iivel 
Skínandi hjengu yfir kappa sætum, 
Og dýrar krásir drengir snæddu vel, 
Og drukku fast af ölvahormim mætum; 
5ar freyddi bjór viÖ fagra skálar-rönd, 
Og ^órir höldar báru bami í kríng, 
Jví Vallands koinin var frá suöurströiul 
Völva, aö segja mönnum skapa-hring, 

ní. 

Hafti hún þulii^ hverjum æfi-skeið, 
Og hermt frá sjónum ókominna daga — 
5á Ijet hún snarleg augu skunda skehð 
Um skrýddan sal, og orðum svo nain haga: 
„Vera mun manna nokkur eptir enn, 
Sem ekki frjetti mig um Skuldar rá(ð; 
Hvar er jeg kom, þar fýsti flesta nienn 
Að frjetta livað um þá Jiún hefði skráö“. 
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IV. 

Svo mælti luiii, eii allir uiulir tókii, 

Og æðrast sögóu þauu er eptir var, ^ 

Og hraustir kappar liauscabjarkir skóku, 

Og heltu hjóruum fast í kverkaruav — 

reis upp sá, er ekki hafði áóur 

Um ókomiuua daga rásir fijett, 

Og síðum briiuum, harðri reiði háðui’j 

Að heuni vjek, eu oröum stýrði sett: 

V. 

„Ei fýsir mig um ókomiuna daga 

Ovissaii gaug að fræðast iieitt af Jyer, 

jþví Skuld muu vorum skapa-dægrum haga, 

Og skugga dylja, eugiun liaiia sjer; 

5ví mátt ei heldur J)ú úr dimmu draga 

5á daga leið, sem iioruiu ætlar mjer; — 

Marklaust er lijal um luöuiuim ætlað skeið, 

5að muii J)jer eins sem öðrum huliu Ieið“. 

VI. 

Jögn varð í sal, eu dökk af ramniri reiði 

Reisti sig völvan upp í glæstum stól: 

„Veit jeg J)að samt, hver verpa mun J)jer leiði, 

Veit jeg Jiað og, hvar Jiað mun líta sól; — 

Sje jeg J)á braut, er glæsta muutu ganga, 

5ar glóa sverð og dyuja hjörva jel — 

Eii heillar aldar eptir tímaiiu langa 

5jer er á Jaðri búin feigð og hel“. 

VII. 

„Veit jeg J)að glöggt, að víða muutu fara, 

Og voldugastur Jiykja köppum af; 

Allur mun heimur á J)inn Ijóma stara, 

Og atlrar jarÖar muutu kauua haf. — 

En veit jeg og, að gulluum Skuld á skildi 

Skrifaði J)að, aö J)ó um allan heim 

Frægasta uæðir J)ú að heyja hildi, 

lljer muudi Faxi eyða dögum Jieim 
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VIII. 

Svo mælti hún , og settist aptur niöur — 

Seig yfir nótt íir himna flimmum sal; 

Jögnuðu halir, hætti gleöi-kliöur, 

Horfóu á þau, er saman áttu tal: 

Á völvuna frá Vallands mýrtus-dal, 

Og verinn þaiin, sem frægstan uú skal inna, 

Og ítarlegri og æöri hveijum hal: 

Á Odd á Jaðri, Grímsson loðinkinna. 

IX. 

Upp nam að standa Oddur, reiði þrunginn, 

Og út hann gekk í hugar þungum móð, 

Var sem að hjör í hjarta væri stimginn — 

Hugsandi nokkra tíð hann frammi stóö; 

Kallaði á Ásmund, Ingjalds liraustan niðja, 

Og innti lionum ráð og vilja sinn, 

Ferlegum sköpum frá hann vildi ryðja 

Og Faxa sökkva niö’r í jarðdýpin. 

X. 

„Aldrei skal Faxi ^örvi mínu ræna, 

Nje ferleg tönn í mhmi roðna und; 

Ei skal minn haugur lijer í loptið mæna, 

50 heillar aldar líði skfy)a-stund! 

Lygi skal það, að þessi grundin græna 

Geti að líta á minn dauða-hlund, — 

Dreginn mun Faxi dökkva fyr í jörð, 

Og drengir standa við lians höfuð-svörð“. 

XI. 

Opt haíði Faxi áður borið drengi 

Um aiiða slóö og langan ^alladal, 

Sem ílygi skjótur fugl um liimins engi 

Svo fleygivakurt ei var jóa-val, — 

Nú var liann leiddur fram við festa strengi 

Til feiiegs dauða, inn við hamra sal, 

Svo eyddust norna orðin grimin og liörð, 

Sem aldrei breytast samt á víðri jörð. 
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XII. 

Eii máiialivelið Ijómaim íolva faldi — 

I ^arska heyróist di’yiija þriimu-hljóó — 

5á gægftist Skiild úr grííu himiiis tjaldi 

Og glotti VÍÓ5 er dundi fáksins hlóö; — 

Búin var gröf, er hrátt meö diinmu valdi 

BáÓum f)eim veitti djúpa feigðar-slóð: 

Jíiiinig var gjöró sú eitur-skál, er Skuld 

Skilfingi geymdi uin aldar-fetin huld. 

XIII. 

lieim gengii þeir, og f)á kom brátt aÖ máli 

Meö fuingum hiiga Oddur Ingjald viö: 

„Fái mjer skip, meö skjöld og hjörtu stáli, 

Og skatua Qöld, og traustast hetju-liö; 

Hef jeg ei lönd nje lýöa siöu kaimaö, 

Eii legið hjer viö sót og ösku-stó, 

Skal mjer ei stríö nje stálajeliö hannaö, 

Jeg stefna mun i víking út á sjó“. 

XIV. 

jjAIdregi hingað aptur mun jeg smia, 

Ásmundur son f)inn fara skal með mjer — 

Haug minn skal ei á Berurjóöri húa, 

Búin mjer ei sú æfileiöin er; 

Hræöist eg ekki veður grárra geira, 

Nje goöastalla máttarlitla :Qöld — 

Af minni leiö f)ú munt ei frjetta íleira, 

Fela mig bráðum dimmleit skýja-tjöld 

XV. 

Ljómaöi sól á lagar hlárri öldu, 

Löðraði sjór við dökkleitt gnoðar borö, — 

Ljeku sjer geislar Ijett við hvelfda skjöldu, 

Leið áfram skeið um gljúpa Ilánar storð; — 

5ar rjeði Oddiir rekka liði völdu, 

líafnistu vel hann kunni listar orð: 

5vi enginn vindur hveiu um himna slóð, 

En hart und seglum skútan áfraiu óð. 
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XVÍ. 

Stefiiílu mót norftri liraustir hringa-hrjóíar 

lírafnistii til, þar Loftinkinni hjó; 

SkilaÓi bráftum i^re])j)um fleyift íljóta 

Að fríóri gruml, í hafnar trygga þró, — 

Feldu J)eir cliik, og settu gnoÓ af sjó, 

Og sióan gengu heim að reistiim sal, 

Jtir átti Grímur aiiö og víniö nóg, 

Og inni sat J)ar mætast kappa val, 

XVII. 

íar liitti Oíldur Grím aö mætu máli, 

Og mundi leita ráðs lijá foöur-lnig: 

„I hug er mjer aö bregöa hitru stáli, 

Og hragna kanna herkunnáttu og dug“ — 

Inn geiigu inenn, og munarvíniö skæra 

Af málmglóandi diaikku veizlu-skál, 

$ar kiinni margur kajipi sig aö stæra 

Af kvenibíts J)yt við dreyrugt orra-hál. 

XVIII. 

Sárnaöi Oddi sveröa-fregn aö hejTa, 

Og seggi frjetti liann um víkings I50, 

5á lilógu menn, og lijeldu læti geira 

Aö lionum mundu varla rejmast J)jö; — 

Og talaö var um tilhíininginn gnoöa, 

Um traustan skjöld og ^juiigjarnan brand; 

$ví frændur Gríms J)á fara vildu aö skoöa 

Og frægöar leita um auöugt Bjannaland. 

XIX. 

„Of ungur muntú enn til J^eirrar feröar“ — 

Viö Odd J)á ræddi Grímur hlítt í sal — 

„5ví Bjarma J)jóöir eru giildrum geröar, 

Og gildast ei |)á sigrar hetju-val; — 

Dvel J)ú um stund, og stilltú glæstum fal, 

En styi’kan her eg síöar imin J)jer fá“. 

En ekki líkar Oddi Jietta tal, 

Aptur haim svarar Loöinkinna J)á: 
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XX. 

«F^ra skal samt meft frænflum mínum tveim, 

50 fáir f)ii mjer engin skip og menn; 

()g aldrei mun eg aptur konia heim 

Ef ei vjer sigrum Bjarmaríkis menn — 

Og aptur komum lijer nieð silfra seim, 

Og sveröin dre^Tug, farargjöldin þrerm; 

Fars vil jeg beiðast frændum nuinira hjáj 

Mig fýsir einnig Bjarmaland að sjá“. 

XXI. 

Sjiyað var Oddi á sjáfar-jó að ganga, 

En samt var allra liiminguða ráð, 

Að hann við norður-hafsins jökuldranga 

Ilraustlega skyldi bera vopnin fáð, 

í fiinmtán daga frændur hans því lágu 

í feiknastormi imdir hamra-strönd, 

Og veðra-skipti engin ítar sáu, 

]Því uppheims-skýin földu liaf sem lönd. 

XXII. 

Um morgun einir kom annar ^eirra’ að máli 

Við ítran hal, er skipin átti með: 

JSlmi nokkuð satt í dimmra drauma táli 

Er drótt í blundi fær um nóttu vSjeð? — 
5aö dreymdi mig, að stæði í björtu báli 

Bærinn og eyjan; hræddist það mitt geð — 

Hvítabjörn nokkur hring um liana sló, 

Og halann upp að breiðum kjamma dró*^. 

XXIII. 

„Upp risu hár á feikna-breiðum búki, 

Brunnu úr augum glæstir logavendir, 

Allt eins og ský, sem háum niðr-af hnúki 

Hræðilegustu leiptra-blossa sendir: 

Eins hvessti björninn augu fast á íley, 

Sem falla mundi hrammiiin á þaö láta — 

I svefni hjet jeg bæði á Frigg og Frey, 

Mjer faimst jeg eins og viökvæm kona gráta". 
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XXIV. 

„Bjóðum vjer Oddl’ aft gaiiga nieft á gnoðj 

"Því geystiini vindi mun ei fyrri linna; 

Slík nuin lians fylgja — Iníö og lijövva-roö 

Ilygg eg vjer mnnuin nóg meÖ Björmuni íinna, 

5Ó fari liann, og fái sig aö reyna 

í fólk-orru.stn, unguv sveröa-grjer“. — 

Buöu J)eir Oddi gnoö og gilda íleina. — 

Já geröi b^T, sem skeiöum þægur er. 

XXV. 

En áönr gengi J)eir aö gráum mar, 

Grímur fann Odd, og kom rneÖ örvar Jnjár, 

Lagöar meö gulli, og greyptar ílaugarnar — 

Gersemar mestu’, er litiö haíÖi fár. — 

^jSkilnaöar-gjöf jeg gefa mun nú J)jer“ — 

Svo Grimur mælti — „odda livassa Jnjá, 

Viö Gusi kennda, gaf J)á Ketill mjer, 

Er gildum kom liann Finna-J)jóðum frá“. 

XXVI. 

„$egar Jui Ideypir Jieim af stríöum streng, 

Já standa J)ær í hverju sem J)ú vilt, 

Og sjálfar aptur sinia álms á J)veng, 

Og sífeldlega’ er tala Jieirra fylt“. — 

Glaöiir varö Oddur þá við frægan feng, 

5ví fannst ei neinn, er hoga jafnt semhann 

Meft lögöum örvum draga kynni’ í keng. 

Og knýja skeyti, um gjörvalls Norvegs rann. 

XXVII. 

Bofnaði skýjanna skuggalegt tjald, 

Og skína nam sól yfir æginn — 

$á brunaöi snekkja með byrjarins vald, 

Og brauzt yfir freyðandi sæinn — 

5á blikuðu tjöld, meðan báran köld 

Ljet blossa af skínandi sól 

Upprenna á skjöld, sem að skatna öld 

Á skeiðinni brunandi fól. 
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XXVIIÍ. 

Jað var ieii^iií, sem Odthir J)á f^Tstii fór 

Sjer frægðar og vehlis að leita — 

Freyddi und brjóstiiin á fleyinu sjór 

Sem á faks-hringum líta ma sveita — 

En meö gylltan malm og meó greyptan hjalm 

Á gnoÓinni hetjan stóö, 

Og aö liliö var skálm, en meö iiönd á álm 

Á hrannar Iiann starði móö. 

XXIX. 

5á söng í rám og á rönmuim slám 

ll^anjandi stormur af djúpi, 

Og í stöngum háin og á geirum grám 

Glymjandi í veöranna hjúi»i — 

Og um dægur jþrenn voru dýrir menn 

Viö dimman Finna sand, 

Já Ijetti i senn því leiöi, sem enn 

HaíÖi lauka skekiö band. 

XXX. 

Litii þeir marga á láÖi uppi gamma 

Og lögöu aö, og þangaö gengu heim, 

Og tóku þar af Finmim fagran seim, 

Og fólu undir Inljum skrefiö ramina, - 

En Finnar voru farnir út á veiöar, 

Og fljóöin máttu ei viö lietjum f^eim - 

Síöan ^elr fórii sinnar allir leiöar 

Og snekkju bundna leystu stafna-reim. 

XXXI. 

Seglin f)eir undu, og sigldu á haf, 

Og sungu þá vindar á húnum — 

Og fyr segir ei þeirra feröum af 

Eu fleyiö meö seglum búnum 
r 

I Vinu munn út af votri unn 

Með volduguiii slögum óÖ, 

Og í þynar grunni viö þara rtinu 

Hiö |)unga akkeri stóö. 
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XXXII. 

Skiiggalegiir var skógur {)ar á laudi 

Og skyggiiast niundu lialir þangað aö — 

Og frjeítust um þann ^ölda, er þar standi 

Með furðulátum — engiim vissi {)að; — 

En Oddur gat þess, að {>ar liátíð væri, 

Og aUtu menn á landi niikið blót, 

Og bjó sig til, að fljótt á land bann færi, 

Hann fýsti mjög að kanna Bjíirma sjót. 

XXXIII. 

Hann mönnum bauð, að gnoða skyldi geyma, 

Og gekk á landiö, Ásmiuídar við hlið — 

Runnin var sól í Eánar dimma beima, 

Og rökkrið leið á dal og Qalla-rið; — 

íeir gengu fram með Yinu bökkum breiðum, 

Og bar þá skjótt í Ijósum búinn rann, 

Er skýldist fjT af skuggalegum meiðum, 

Úr skugga nætiir störðu þeir á Jiann. 

XXXIV. 

5ar sátu menn við borð, til beggja handa, 

Og bergðu kátir silfurhorni á, 

En skapker eitt í skugga sá f)eir standa, 

Jví skýldi Imrðin björtum Ijósum frá — 

Og mann einn sá þeir mjööi hornið fyfla, 

Sem margopt kiigað fylltist skjótt á ný, 

Varlega opt hann lílaut sin stig að stilla, 

Aö stej^tist ekki vínið út úr þvi. 

XXXV. 

„Sjeröú þann mann, er mjöðinn dökkva veitir“ 

Svo mælti Oddur — „bíð þii litla stund, 

Af öli munu ýtar flestir teitir, 

En eg mun reyna að taka geira-þimd — 

$ví grunar mig, að mæla kunni liann 

Á máli voru einn í þessum rann, 

Og gott það mundi’, ef gætum vjer liann fijett 

Hvaö gildi hafi í kvöld hjer verið sett“. 
2 
\ 
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XXXVI. 

Byrlariiui vissl’ ei fjT en brást liann skjótt 

Aft bitiim iipi) í rjáfiirs ballan stað, 

Brá liomun Oddur iit í dinuna nótt, 

Meft öskri liann um trölla-læti kvað, — 

Upp ímsti bart og lit iir búsi tlrótt, 

Til ónýtis og jþreytu varö þeim j[)að; 

$ví Otldur jþá með byrlaranum barði, 

Og bar bann út á skip úr þeirra garði. 

XXXVII. 

Nú er upp komnir vórif á þiljur þeir, 

Jráöii þeir allir byi’larann að frjetta — 

En liann var þögull, eins og dauöur leir^ 

Og orðum ei bann vildi af nninni IJetta. 

En Oddur kvað hann ekki þurfa’ að þegja 

Og þrjózkast svo, sem væri yrt á stem, 

Ilann bauð, a5 liann þá verum vildi segja., 

Hvert vest þeir fengi Björmum unniö inein. 

XXXVIII. 

Byrlarinn lauk þá loksins sinni þögn^ 

Og leiddi smeikur að því neydda ræðu, 

Að fylgdu Björmum ferleg töfra-mögn 

Með feikna-kröptiun, og meö tjóni skæöu — 

I augnabliki því á Odd liann leit, 

Og allt í eimi dreyra-rót varð heit, 

5ví Oddur stóö meö augu bvöss og börð, 

Og hjörvi studdist — oddiir falst í Jörð. 

XXXIX. 

„Ilaugur er nokkur bjer við ægi-sand, 

Er helgan kalla allar Bjarma-þjóðir, 

5ar geymist Iiver, er gumna kveöur land, 

Og grafinn verður djúpt í foldar-slóöir; — 

Af blutum tveim er haiigur orpinn sá: 

Af helgri mold, og IJósu silfri með — 

5eir hella því úr höndum sínuni, þá 

Er halur deyr, og barn fær IJósið sjeð“. 
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XL. 

„Kaiina vjer niuiumi silfurs lielgan liaug;“, 

I luiga glaí^ur {)á nam Oddur inæla, 

„Vjer inunum {)a?»an niargan ílytja baiig, 

Sem iná ei neiiin í foldar-djíijii tæla; — 

Förum á morgun, frændur, þegar Ij'sir, 

Og fáum leiösögn byrlaranuin hjá, 

5ví bjer að vinna frægö og auð inig fýsir, 

Og ^ölkynngina Bjarma' að leika á“. 

ATllUGAGKEINIIl. 

Vcrs IV, 3. línu: hausabjarkir, eru drykkjar - honi, eins og 

hjúgviðir hausa (í Kráku - niáluin). 

— VIII, 5. línu: inýrtus-dal, inýrtusviður vcx i suðurlönd- 

um, og er cinn afþeim viðiini, scm einkennilcgir cru l'yrir 

Valland og Spán. 

— XII, 8. línu: skilfingur, þ. e. konungur. 

— XVII, 8. línu: kvernbítur =: sverð; orra-bál 

bardagi. 

— XVIII, 6. línu: ýmugjarn gjarn á orrustu (ýma); 

brandur sverð. 

— XXV, 6. línu: oddur = ör. 7. I.: Gusi var Finnakon- 

ungur (sjá sögu Kctils Hængs). 

— XXVI, 3. línu: áIniurzz=bogi, álins þvengurzzzboga- 

strengur. 

— XXIX, 8. línu: laukur = siglutrje, Iauka-bandz= 

reiði, höfuðbendur. 

— XXX, 1. línu: gammi=bær. 4.1.: skref =: farangur, 

rusl. 8. I.: stafnareiin = akkeris -festi. 

— XXXI, 7. línu: þyn = á, fljót. 

— XXXIII, 7. línu: meiður zrz: trje. 

— XXXIV, 3. línii: skapker (ekki skaptker) ker til 

að ausa úr (sb. á þýzku schöpfen). 

— XXXV, 4. línu: g e i r a þ u n d u r maður. 

— XXXVI, 5. línu: drólt, þ. e. mannfjöldinn. 

— XXXVIII, 6. línn: d r e y r a - r ó t er hjer kallað hjartað, 

því það cr miðbik eða eins og uppspretta blóðrásarinnar. 

2* 

I 
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ANNAÐ KVÆÐI. 
Bardagi viÖ Bjarma. Örvar - Oddur. 

I. 

Gullfáiini röftull gekk af (limniri öldu, 

Og goisla-riinuin skrýddi bláan sjá, 

Og inorgunblæriim Ijek í limi köldu, 

Og loptin himna voru skír og blá — 

5á heyrðist sverð við glæsta glymja skjöldu, 

Er gengu menn í fylking skipum fráj 

Fremstur í broddi fríðra gekk þar sinna 

V Frægastur Oddur, Grímsson loðinkiima. 

II. 

Fram gengu þeir, unz f^vir sjónum lá 

Ferlegur liaugur — nes gekk út í sjá, 

Og aldan söng við háan hamra sal 

5ar hreiður ótal gamma-ljður fal — 

$ar horfti leiðið helga fram á mar, 

Og hundrað feta upp á topp það var, 

$angað sjer vjek nú vaskra drengja Qöld, 

Og vopnin af sjer lagði, sverð og skjöld. 

III. 

5ar faldi jörðin marga gripi góða, 

Og gráa silfrið eins og máninn skein, 

Er ferleg dregur f^TÍr skýja-móða, 

Og fellur Ijós í gegnum meiðar-grein — 

Og málminn tóku mærar kappa-sveitir, 

Og mundu sterkri lyptu sjer á bak, 

Og hugðu vel að hefði tekizt leitir, 

jþví hraustlegt þókti slíkt í einu tak. 
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IV. 

$á litast Oddur um, og segir síöaii: 

„Nú silfriö hefur bliiidað okkur hjer, 

5ví byrlarinu er viðinn út í viðaii 

Vikinn á hrott; og illa f)5^kir nijer, 

Aö inæli Ijet eg mitt á skipum framini, 

5ví manna-fjöld eg lít á skógar-braut, 

Nú víkur sjót iir viðar-riinn’ og gamma, 

Nú vantar illa álm og Gusis-naut“. 

V. 

Nálgaðist bráðum Bjarma þjettur múgur, 

Sem býja-fjöldi r^ðst um morgun-stund — 

Var sem því fylgdi sæfar-hljóö og súgur, 

Og snerist Qall, og röðulskin og grund — 

En Oddur vjek sjer út að sölum meiða, 

Og ógurlega kylfu sjer J)ar hjó, 

Um öxl hann gerði eikarstofninn reiöa, 

I ítur-móði f)á Iians hugur hló. 

VI. 

En allt í einu dimmur skvja drungi 

Úr drafnar-sölum sig á loptið hóf — 

Og haf og láð Jiinn dimmi þakti þungi 

Og þ^kkvum myrkva hiininsalinn óf — 

Og upp af Iiali ógurlegrar dró 

Ujidurdrynjandi .skýja-þrumu hljóð, 

Og leiptrið hvað á fætiir öðru lló, 

Sem færi uin loptið 5ór í ása-móð. 

VII. 

Og mökkva-Qöld uin myrkra-geiminn óð 

I marar-gjálfri, sem við sjáfar-strönd 

Drynjandi vekur ægir öldu-hljóð, 

Er æðir hrönn um blóma-vaxin lönd; 

En jörðin skalf, því skýja snerti rönd 

Skörðótta brún á Qalla háum tindi; 

$á skulfu djúp, og stundu stjarna bönd 

í stríðuin gjörninganna feikna-vindi. 
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VIII. 

Bráðum þeir sáu, byrlariim Iivar stóft 
I broddi lýfts, er nálgast gerfti f)jóft; 
Flúiiin var bann, er rufu rekkar baug, 
Og ræntu niörgum dýrum silfur-baug; 
Sagt bafbi’ bann BJörmum breytilegur frá, 
Hvar bezt fieim nnindi gefast þeiin aö ná. 
Nú barst aö Oddi Bjarma öílugt liö, 
Bardaga girntist bann f)á eiga vi5, 

IX. 

Og allt í einu lægöi bylji bráða, 
Og breiddi yfir þrunui-kyrðar draum, 
Sem fiagnar stundum loptið leiptnr-fáða, 
Og linar diinmum biminskýja glaum, — 
En björt á meöan leiptra-dýrÖin Ijómar, 
Og leggst á fjalla-bryggi mökkva-bvel, 
En f)iuig á eptir firumu-röddin bljómar, 
Er þreytir niöur bret og skýja-jel. 

X. 

Sem lagar-bára sogast iit af sandi, 
Og sofnar Rán um skamma .kyröar-stund — 
Ogurleg síöíin æöir liún aö landi 
Og ógnar ferleg blóma skrýddri grund: 
Eins f)agöi lopt í fiungum jelja - draumi, 
Og f)andist yfir nætur-skuggi grár, 
ÍÞá Iieyröist ekkert bljóö af ríinda-glaumi, 
Nje björinn sást viö skýin blika gljár. 

XI. 

5eir námu staöar fram viö bakka breiöa, 
Jar brunar Yína bart aö djúpum sjá, 
5ar autt var svæöi dimmra milli meiöa, 
Sem mörgum blómum fagran skugga Ijá; 
En enginn fugl á greinum lieyi'öist bljóma, 
5ví bræddir grúföust þeir í fylsnin smá, 
Dofnaöi litur dýrra foldar-blóma, 
Sem drægi myrkvan nætur-skugga á. 



23 

XII. 

Eii liiniimegin Bjarma mikill múgiiv 

Miöaði JiJetta’ og hvassa svínfylking — 

Var sem um loptiö færi flugiia-súgiir, 

Og fold og ægir snerist allt í kring. 

En Oddiir mönnum fylkti frægöar-drjúgur, 

Og fram Ijet ota hverjuni orra-sting, 

Og langa röð hann rekka setti í, 

Og rammt þá haö ei hræöast Bjarma-fiý. 

XUI. 

Svo biöu fieir, en báða fljótiö skildi — 

Barst ei um loptið nokkurt firumii-ldjóö, 

$egjandi leiptra-fjÖldinn feikna-tryldi 

Funaöi samt um dimma himin-slóö. 

Já sýndist Oddi, eins og fljótiö stæði, 

Sem aldan liætti straunia-hvÖrfum blám, 

Var sem að menn í hylji Iiorfa næði 

Hafgræna, klædda þokii-skuggum grám. 

XIV, 

En n])p úr djúpi dvalar-þiuigrar móðu 

Með dauða-gusti rudflist svipa Qöld; 

Náíídvum fieir sjer hver á annan hlóðu, 

Og hnigu aptur nið’r í unnar-tjöld — 

Og allir f)eir á Odd og menn hans litu, 

Sem æsktu f)eir að fmna kappa f)jóð — 

Var sem þeir nokkra stund á straumi flytu, 

Og stey|)tust síðan nið’r í f)oku-flóð. 

XV. 

Mátti f)ar lita marga svipi dauða — 

Meinkvaliö bros lijá gnístri leika tönn, 

Samdreginn munn af sárum döguin nauða, 

Sveipaða kinn, sein dauða-Iínin grönn, 

Starandi auga stæltum undir brúnum 

Stynjanda svipi sumt við kinnar lá — 

Var seiu að barin væri’ af dauða lúnum 

Vargslitin, hol og djúp, á sumum brá. 
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XV L 

Skelfclust í)á Norvegs hraustar hetju-sveitir, 

Haíhi ei nokkur fjr þess líka sjeft; 

Eii liiiga Odcls ei hræftsla nokkur brej’tir, 

Og hreysti kappans ekkert bugast rjeö — 

Á clrauga - luúginn nokkra stund hann starði, 

Og studdist eiki-kylfu sína á, 

En snerist brátt aö settuni hildar-garði, 

Og seggjum innti viturlega frá: 

XVII, 

joEi immu Bjarmar betur á oss vinna, 

50 breyting sjóna freinji göldrótt f)jóð, 

Jví f)essi fjölcli fölra Heljar-sinna 

Er jQörvi sviptur, hreysti, aílP og móð, — 

Skulu ei drauga skatnar eina flýja, 

Nje skruðning einn, þó dragi yfir senn; 

En berjum fast á blauðum somim f)ýja, 

Svo Bjarmar kynnist lítt við Norvegs menn“. 

XVITT. 

Seinast er Oddur mælti orð af munni, 

Mökkvamim Ijetti skógar-sölum frá, 

Og hó])a nýja hveijum út úr runni 

ViÖ Iierinn Bjarma tengjast nú þeir sjá — 

Og nýir svipir upp úr ánni liðu, 

Og aptur hvurfu — nýir svifu fram — 

Hetjurnar jþannig eptir Björimim biðu, 

Og bláir hjörvar vöktu skjaldar-glamm. 

XIX- 

Loks hætti f)ögn — og þrumu-röddin climdi, 

Og þungum drimum yfir löndin sveif, 

Var sem að rifna rjáfrið liimins niimdi, 

Og ryðjast tinclur niö*r í hamra-kleif — 
I 

Slagriðum undir sjerliver liamar stuncli, 

Er svartan mökk á liimni leiptrið reif; 

Augnablik hvert Ijet nýjan blossa-brancl 

Brennanda þjóta yfir haf sem land. 
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XX. 

En yfir fljótiö, þokn þunga Imldir 

Jegjandi svifu Bjarmar áfram {)á 

MeÖ göldrum þeim, sem dróttum erii duldir, 

Dimmleitiim mekki snöggt þá af þeim brá. 

5á Otldur bauÖ, aö opnast skyldi liöiö, 

Og endi-löngum rööum víkja frá, 

Eji Bjarmar mitt {)á sigu iim í sviöiö, 

Og snildin Ijek þar íjölk^mngina á. 

XXI. 

Jegar þeir sáu þjóö aö bliöum báöum, 

Jinguöu þeir um eittbvaö litla stund, 

Og byrlarinn meö oröum flæröar fáöum 

Fram síöan gekk, með silfiirgeir í mund: 

„Vjer viljum, kappar! kaup viö yður eiga, 

Sem kunni engin maður slík aö fá: 

5jer látið burtu björva’ og hildar-fleiga, 

En liraustir fáiö silfur-skildi gljá“. 

XXH. 

Brosti þá Oddur byrlarans viö ræöu, 

Og Björmum svarar lianu á {)essa leiö: 

„Ei þelíkjum vjer í skálma-jeli skæöu, 

Hvaö skötniim dugi silfurvopnin breiö — 

Sigurinn býr í járni og stæltu stáli 

Og sterkuiu bug, en ei í silfri og ílærö — 

livorttveggja vjer meö Oöins bitru báli 

Á burtu ílytjum — þaö {)ú finna nærö“. 

XXHI. 

5á geiigu fram í grimmum bugar-móöi 

Garpaniir Odds, og Björinum lömdu á, 

En und þar gerðist engin roðin blóði, 

5ví ekkert bitu sverö úr járni {)á — 

En sjerlivert bögg, sem viöar-kylfan veitti, 

Sem veiföi Oddur Ijett í sterkri hönd, 

5að lífi skjótt í lágan dauöa breytti, 

Og lagöi margan ná að Vínii strönd. 
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XXIV. 

Svo lauk, að Bjarmar fyrir Oddi flýftu, 

Og í()gur vopniii Norðmenn tóku f^ar, 

Og báru silfrið nið-r að fleyi fríðu, 

Og festar leystu, og lyeldu út á mar; 

Konui þeir aptur fljótt að Fiima - slóðum, 

Og festu skip um heiöríkt sumar - kvöld, 

Og skemmtu sjer með líínar glæstum glóðum 

Og glaðir drukku þá við skipa - tjöld. 

XXV. 

5á liverfðist sól að myrku drafnar djúpi, 

5ar drauma bláa hverful geymir unn — 

Og nóttin :Qöll og dali huldi bjúpi, 

Og linigu skuggar nið’r í meiðar - runn — 

5á brosti sól, og brostu hlíðar móti 

f blænum gullna himin-sölum frá, — 

5á brosti sær, en hlógu hátt í fljóti 

Iláværir fossar niðarstrengjum á. 

XXVI. 

Aleðlið mærum imdið var \m draumi, 

Og allt J)á mundi svefna-hvíld sjer fá, 

Er hetju-J)jóðin minntist glöðum glaumi 

Á glæstan sigur, og á orra-J)rá. 

Baugarnir hjengu á hverjum segla-taumi, 

Hvívetna á J)Hjum fagurt silfur lá 

Og Ijóminn skein á löngum marar - straumi, 

Og lagði vítt um himin skipum frá. 

XXVII. 

En hinnstan J)egar himinroðans Ijómi 

Ljet hlæja geislann, sem að burtu fló, 

5á heyrðist bresta ógna - háum ómi 

Ottalegt hljóð um land og djú])an sjó — 

Blástjörnu djúj) sem bresta mundi sundur, 

Og bella stjarjia fast á kletta-J)ró; 

Skelfdust J)á menn viö skýja feiieg undur, 

Og skelfdur ægir kaldabrosi hló. 
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XXVIIL 

Um langan tíina Ijeku Ránar clætiir, 

Og lagar-falls ei kennclu nokkurn veg — 

Og hljóöið leið við langar ^alla-rætur, 

Unz leiö fram aptur kyrðin tignarleg. 

En lítiÖ ský þá leið á mararlminum, 

5ar lítill bjarmi dagsin.s vakti enn, 

Og smáum clreifa sýndist loga-rúnumj 

Og sáu það með undrun Norvegs menn. 

XXIX. 

En Ocldur bauð, að styrkja skyldi strengi, 

Og stagi remma fast á bverri skeið; 

Og gat bann Jiess, að líða nuindi ei lengi 

í loiHi stund með kyTðar - anda beið, 

Jví bvin og brest á bimins bláu vengi 

Hann bjelt að boða mundi jelja-reið — 

Tíföldum J)unga tengd nú gnoðiii var 

Titrandi fast við niarar - bárurnar. 

XXX. 

Á meðan varð að mekki skýið f)unna, 

Og myTkva y fir bimin allan dró, 

Og lagðist f)ungt á beðinn blárra unna, 

Og blossa - mergð úr skýja - gjálfri íló — 

En vindur reis, og víðan æsti sjó, 

Og velti bárum ui)p úr d júpum grunna, 

En 5ár í drunga sollnum duna móð 

Drynjandi vakti þrumu-Idjóð. 

xxxt. 
Enginn þá inátti akkers halda strengur, 

Upp vsleit f)ví íley, og rak þau lancli frá, 

Gliðnuöu borð og gUui langar rengur, 

Er gægðust unnir bátt úr cljúpum sjá; 

Eii samt í veðri skipin ekki skildi, 

5Ó skylfi blýr, og brysti sjerbver rá — 

Langaði kappa að heyja fremur bildi, 

En brakning slíkan út á mar að fá. 
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XXXII. 

Kallafti Oíldur gegnuni gjálfrið óða 

Og görpum opiia þilju - lilera bauð, 

Og kasta út í djúpiu drafiiar- ílóöa 

Dýrindis-grip og miklum víkings-auð — 

Finnskrefið allt þar ílaug um lagar - vegi 

Og förum vinds og sæfar þreytti mót, 

5ví Finnar æstu storm á ströngum legi, 

Að stríðelfd göldrum hefnt sín feiigi sjót. 

XXXIIL 

Svo bárust íley uin bláa lagar öldu 

Unz bjarmi dags af unna-liryggjum leiö, 

Og sá þeir land, er lá lijá djiipi köldu, 

Og lögðu að með stafnabjúga skeið — 

5ar voru skógar iimi’ í skuggum bjarga 

Og skrýddar grundir jarðarblómum smám, 

A kvistum fugla heyra mátti marga 

IMunarheims IjóÖin rómi stilla hám. 

XXXIV. 

Reist voru tjöld hjá Kánar gljúpum slóöum, 

Og rekkar bjuggust þar að eiga dvöl; 

Rleð dýrum krásum og með drykkjum góðum 

Dúkana þöktu þeir á sjáfar-möl — 

Lifaö var glatt, því liöin var á enda 

Lífshættan ströng, og skatnar sátu’ í hring, 

Bikara tæmdu, úr raiiðu giilli renda, 

Og reyktir bógar gengu fast í kring. 

XXXV. 

Einn dag þeir sáu, að gekk að ^örum fram 

Ferlegur björn, og strax tók Oddur boga 

Og stríðan þá hann strenginn geröi toga 

Og stefndi ílaugum undir bessa hramm. 

Flá ]jet hann síðan belg af birni þeini, 

Og búkinn tók, en setti mold í staðinn, 

Uppreistan Ijet hann bessa blína lieim 

I bjarga-salj.þó af honum væri hraðinn. 
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XXXVl. 

5ar ílvölílu þeir, og dagar iiokkrir li5u, 

Og ilróttir engar þeir á laiuli sá, — 

íá fýsti Odd aö kaiina víöa viðu, 

Og vitund nokkuð nieiri um skóginn fá; — 
# 

Asmiuídi með liann reri Inirt á báti, 

Með björgum fram, að kanna betur láð — 

Á meðan dvaldi drengja-lierinn káti 

I dúka-hiisum, reistuni fram við gráð. 

XXXVII. 

Bar J)á nú skjótt að baki dökkra liamra 

Að bjarga-sal — þar gat að líta sjót — 

Stórvaxna J)jóð meÖ gildum orðiim glamraj 

Svo glumdi liátt í dimmri fjalla - rót; 

Lölhu þeim nefin loðna o'ná bringu, 

Og leizt ei vör til ástarkossa fær — 

Ilngðust J)eir Oddur eygja sjónliverfingUj 

Og ótt J)ví reru báti sínum nær. 

XXXVIII. 

Sáu J)eir J)á, að raminar risa-Jijóðir 

Rjeðu J)ar löndum — stórra seggja fjöld, 

Sem rauðar átti Eínar-málma glóðir, 

Og ræddii um Odd og Jieirra skipa - tjöld — 

$eir Oddur ánim uppi hjeldu Idjóðir, 

Og hlustuöu’ á, um Jmgult sumar-kvöld, 

Hvað risa - herinn rammur mundi tala — 

5á ræddi einn af húum hamra-sala: 
XXXIX. 

„Kunnugt er oss, að komin erii hingað 

Kögurbörn nokkur, Norvegs landi frá, 

Og va:ri gott, ef vjer nú fengjum Jiingað 

Um vænleg ráð, svo mættum vjer J)eim ná; 

Hringur er hjer, af gulli rauðu gerður, 

Er gefa mun jeg Jieim, er Jiangað fer, 

]Því oss mim sætur af Jieim veitast verður, 

Ef veri Jiessa nokkur hingað ber“. 
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XI. 

$á gekk fram koria, ^ild og stórmaimle^ 

Sem girntist hriiigiim raui^a mjög aö eiga 

Sagðist livm kuima víst a5 rata veg, 

Og væskla {vessa liiugaö Hytja mega. 

Strax reri Odtlur undau landi 

Óöíluga bátur sljettau kmiöi mar, 

Teinþanm unz {)eir tjöldin máttu sjá, 

En tífalt seiimi risa - sprundiö var. 

XLT. 

Stefndi nú Oddur upp á land, þar gein 

Útþanhm stritt af hessa hamurinn, 

Einn setti hann {)á upp í dýrið tein 

Svo ógurlega gapti skolturiim — 

Lagöi haim siöan eld i kjálka kró, 

Og kæim í Iiuga eptir sprundi heiö, 

Stálydda ör þá fyrir odd liaim dró, 

Og ætlaöi heimi hrátt a5 visa leift. 

XLII. 

Stikaði skessan stórum fetum nær, 

Og stefndi dauöa hjarnar - hamhm á — 

LogaÖi eldur dýrs í gini glær; 

Girntist hún betur þenna lilut a5 sjá. 

En allt í eimi hún a5 lieyTa fair 

Hvininn af ör, og lófa fyrir brá, 

Fjell nióur skeyti, og íjekk ei unnið mein 

$að fór sem kæmi {)að á harðan stein. 

XLIII. 

„Nú skyldi reyna góðan Gusis-naut“. 

Göfugur Oddur hissa mælti {^á, 

Og einum {veiiTa hann á skessu skaut, 

En skessan aptur lófa fyrir brá. 

Miðaði Oddur Hremsu beina braut, 

Og broddinn hennar ekkert standast má: 

í gegnum lófann, og í glyrnu {)ró, 

Og geyst á bogann aptur, skeytið fló. 
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XLIV. 

5á tók hann aóra, og teygói boga-streng, 

En teinninn ótt í geginim loi^tiö ílaug — 

íá glumdi viö, er kipptist p úr keng, 

Og knáleg örin gegnum loptiö smaug. 

Núna brá skessan fyrir hægri hönd, 

En hart í gegnum lófann skeytið brauzt, 

Augami þeytti út á vanga-rönd — 

Aumingja sprundiö varö þá sjónar-laust. 
XLV. 

Sneri hún apturj sorgiim mikluni })jáð, 

Og sá ei neitt. En Oddur niður fór, 

5ar tjöldin voru sett viö sjáfar-gráö, 

Og seggja hraustra jók.st nú kætin stór; 

Leyst hafÖi Oddur enn úr vanda þá, 

ViÖ öllu kunni ráðin hann að Ijá, — 

Nú liöu skxiggar yfir skóg og mar, 

Og skatnar tóku á sig náðirnar. 

XLVI. 

Um morguninn, er dagur sveif á sali, 

íá settist Oddur enn í litinn bát, 

Og vildi hlusta eptir íma tali; 

A öllu þurfti nú aö hafa gát. 

líeru þeir enn aö bröttum bjarga - leynum, 

Og bráöum sáu stórt á landi þing — 

Heyrðu þeir tal af hamra-búa einum, 

Sem hjelt þar ræöu um vansa og svívirðing. 

XLvn. 

„Ófært er þaö, að á oss svo þeir leiki, 

Alliægt mun oss að sigra greppa þá, 

Og einn af þeim í aptans - verð eg steiki, 

Og ágæt verka - laim þeir af oss fá“. 

Af dimmri röddu drundi þá í hamri 

Og dökkri endursöng í kletta-borg, 

Er þussa-herinn gauli meö og glamri 

Grenjandi rak upp heiptar-org. 
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XLVIÍI. 

„llafa f)eir dýr^ — svo lijelt liaiin áfrani ræftu 

„Sem lieitri glóft og skörpum örvum blæs, 

Af því vjer urðum fjTÍr tjóui skæðu: 

Augumim rennió þjer til þessa hræs! — 

Cföfugri konu og gildastri í hamri 

Gerði í)aö dauða, en viniim hennar sorg*^. 

En jötna-lierinn gauli með og glamri 

Grenjandi rak upp heiptar-org. 

XLIX. 

Já mælíi annar: „megih fjer ei líta 

Aö menn á báti hejTa okkar tal? 

En æfi þeirra eg mun reyna að slíta, 

Svo aldrei framar bera nái fal; 

Og ef þeir komast undan minni hendi, 

Já er þaó vist, að þaö er goða ráð 

Að hjer sje þeirra ekki æfi-endi, 

En öörum rúnum mun hún vera skráð". 

L. 

Svo mælti Imnn, og hóf í .sterkri muiulii 

Frá liauðri upp í loptið feikna - stein, 

Og tryltur sendi hann á samri stundu 

Á sjáfar-ílöt, svo hátt í lopti hvein — 

Á Odd liann stefndi, er hjarga briinum undir 

Á báti he^TÖi ferlegt þussa - tal — 

5á brosti þuss, og hlógu jötna - hrundir, 

Er hellan þaxit um víðan stjörnu-sal. 

LL 

En Oddur lítið undan vjek á báti, 

Svo ekki lenti bjargið lionum á — 

Jagnaði snöggvast þiissa - herinn káti, 

Og það nam undrast, er aö sjónum brá; 

$ví bjargið ekki bátmim kiinni’ að granda, 

Og bjargið annað sendi þussinn þá — 

Og þriðja til, en traust nani Oddur standa; 

Titraöi af reiði þussa - grúinn liá. 



33 

Lll. 

æstist sjór, og altla hófst á mari, 

Er iiimir niö’r í hellusteinninu skall, 

Stórsjóiim meö og stríöu brims í fari 

I stórum hringum Ránar i5a svall. 

En Jægar loksins Jmssa - greyin sáu, 

Aö f)etta gerði Oddi ekkert mein, 

íá stóð upp einn, og barka-hljóði háu 

Hjelt þessa ræðu, og vítt með tönmim gein: 

Lin. 

wíað sjáum vjer, að slíkt má ekki duga, 

5ví seggjiim þessum vinmim vjer ei grand; 

Og goða ráö má garpur enginn buga, 

Nje gildlegt slíta örlaganna band — 

Veit jeg nú glöggt, hvað halir þessir heita, 

Sem hingaö komnir eru nú á land, 

Mumi þeir auðs og meiri frægðar leita, 

Og málminn Rínar finna eins og sand“. 

LIV. 

„Asniund eg kenni, Ingjalds hraustan niðja, 

Og Odd, sem frægð á Bjarmalandi nam, 

Orlaga dís mun ætíð traust hann styðja, 

Og yfir sjerhvern jarðar heQa gram; 

Ætlaöan honum aldur trúi’ eg meira, 

En öörum mönnum hjer um jarðar svið; 

Vænti eg mitt aö mál liann kunni’ að heyi'a 

Um marar-flöt og dökkleit hamra-rið“. 

LV. 

„Mun eg nú heiti lengja þitt, og láta 

Lýðfræga nafnið minna á Gusis-naut, 

Og Orvar - Oddur ei sinn hittir máta 

Á allrar jarðar víöri frægðar - braut; — 

Byr mun eg þjer eins bráðan, Oddur, gefa, 

Og bylji þá, er áður ^ekk þinn her, 

En reyndú ekki sævar rok aö sefa, 

íví slíkt mun ekki ná aö granda þjer“- 
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LVI. 

Reiíldist f)á Oddur — risann á liann miðar, 

Og renndi skeyti hart af boga - streng, 

laiina vildi’ hann byr, en biðjast friðar 

Bannaöi lireysti móðnr frækniim dreng; 

I gegniim tröllið, og á strenginn stríða 

Með stormahvini örin gullna flaug; 

Fóru þeir síðan Ránar vegii víða, 

Og vel um sjóinn knúinii bátur smaug. 

LVII. 

Undu þeir seglin upp að giillnum búnuni, 

Og akkers Ijettu þungiini járna-llein, 

Og bjeldii fram með dökkvum bjfirga-brúmim, 

Um báru-flötinn gnoða Ijóminn skein, 

5ví fleyin voru fremd og gulli blaðin, 

Og frægðar - blikið sendist betjum frá; 

Og föðurláðs þeir stefndu nú á staðinnj 

Og stýrðu fleyi’ um ölduhvelið blá. 

LVHI. 

En út’ á sjávar dimmu þrungmi djúpi 

Dynjandi fellibylur að þeim reið; 

Umhverfbist Kán, og Ijósum huldist lijúpi, 

Og hvítan makka skók þá aldan breið; 

Og eins og fyr í uppheimslopti bláu 

Öskraði þruma’, og leiptra - blossi hló, 

Og lýsti hrönn á lagar-djxipi gráu, 

Sem lamdi vindur og í sundur dró. 

LIX. 

En lengur vildi dísin drengi geyma, 

Að daxiða - gusti ei sá stormur varö, 

Um regindjúp og Ránar dimma heima 

5á rammur vindur bar i föður - garð; — 

Imi gengu menn, og munarvíniö skæra 

Af málmglóandi drukku veizluskál; 

5ar mátti hluti marga í sögu færa, 

Og minnast glatt á slokknaö ofra - bál. 
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ATFIUGASEMDIR. 

V. I, línu 7, sinna, þ. e. fjela^a (sl>. Heljar sinni, í Snorra 

Eddii, og í XYII. vísu). 

— IV, 1.5, mæli r= örvainaílir. 1. 7, gainmi, sjá í fyrsta kvœði. 

— V, I. 2, býja r=: bíflugna. 1. 4, meiða salir = skógur. 

— VI, I. 2, drafnar salirrrz sjór, (dröfn = bylgja). 

— VIII, 1. 3, rufu m: ræntu. 

— X, I. 7, rönd zrir skjöldur. 

— XII, 1. 6, orra-slingur rzz spjót. 

— XVI, 1. 7, settur hildar garður er fylking hermanna. 

— XXIV, 1. 7, Rínar glóð zrr: gnll, auður. 

— XXIX, 1.5, vang (vengi) = land, vang himins rrr 

himin. 

- XXX, 1. 7, duni eldur (þetta lýtur að leiptra - fluginu 

iir skýjunum). 

— XXXII, 1. 8, sjót (cldri mynd: sjöt) r=r þjóð, menn. 

— XXXVI, 1. 8, dúka hiis cru tjöld. 

— XXXVIII, 1, 3, Rínar málmur rrr: Rínar glóð, v. XXIV. 

— XLllI, I. 5, Ilremsa var cin af GusisnauUim (Ilremsa, 

Flög og Fífa, S. Ketils Hængs). I. 7, glyrnu þró er 

augnatópt. 

— XLIV, I. 2, teinn zzz ör. 1, 3, ýr bogi. 

— XLVl, I. 3, ímar-jötiiar. 

— XLIX, I, 4, falur er hjer hafður nm allt sverðið. 

— LVI, 1. 8, kniiinn, þ. e. af því honum var róið fast. 

— LIX, 1. 8, orra bál rzr stríð, hardagi. 

3^ 
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þRIÐJA KVÆÐl. 
H j á 1 m a r. 

I. 

j»ar dvöldu fjeir, og dýrrar veizlii kðeti 

Drenginiir nutu um alla vetrar-tíð — 

I gidlnum liornum glóði bjórinn mæti, 

Og gildar krásir f)öktu boröin fríð, — 

En úti buldi íonnin fjalla-sæti, 

Og frosti jþrungin vetrar - jelin strið 

Með vinda gný og veöra þungu braki 

Sjer veltu niö’r af hverju bæjar-J)aki. 

II. 

Svo liðu dagar, lengdust röðuls baiigar, 

Og Ijóma - ylur J)ýddi klaka - strengi, 

Og ^ellu niður ^alla bjartar laugar, 

Og Qörvi glæddust jarðar - blóm á engi, 

I löngum fetum liðu báru-haugar, 

Og Ijeku sjer við sól á Ránar-vengi, 

Já Oddur vjek sjer einlivern dag að tali 

Við itran föður, báum inn’ í sali: 

IIL 

„Nú hef eg rændan baug af Bjarma-löndum, 

Og borið heiður jaka-slóðum frá, 

Hef eg J)að sýnt, að beita kann eg bröndum, 

Og brögnum nokkiir ráð í stríði Ijá — 

Fýsir mig enn, að re^ma hjör á röndum, 

Og rómii kanna meiri köjipum hjá, 

Vil eg J)ví nú, aö vísir J)ú mjer á 

5ann víking, er J)ú mestan kannt að sjá“. 
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IV. 

er nú bæði" — I)á nam Grímur svara — 

„Aö þjer í hililar römmum standist leik, 

En lika fýsir yðnr nú aö fara 

Er ílest f)jer kanniö sár og líkin bleik — 

Víkingur nefnist Hjálmar luigum - prúði, 

Er hetju mesta um Ægis láð eg veit, 

Og aldrei rann á Óöis liálu ílúði, 

En altaf sigur bar úr björva reit“. 

V. 

„Við lireysti - móð og krapta hans má engi 

Sjer hölda jafna nú um alla jörö, 

I hildar leik á hraniiar bláu vengi 

Er hugró lians af stála - fetliim gjörö; 

Og honum fylgir hraustast kappa-mengi, 

Er hjörvum aim, og kennir blóðgan svörð; 

Næst lionum fylgja mun um rómu ramma 

Rekkurinn frægi, Jórður stafna - glamma 

VI. 

„Konungur nefiiist Hiöðver, liann á land 

Jar halir kalla aö búi Svía - þjóðir, 

$ar sitja hetjiir, meðan hauöurs band 

Hyljast um vetrar - tið með ísa - slóöir — 

A vörmum sumrum sigla þeir um mar, 

Og safna liildar - frægö og rauöum baugum, 

En liættulegt það liverjum þykir far 

HeiTÍkings þessa’ að freista’í branda - laugum 

VII. 

Jakkaði Oddur itrum foður f)á, 

Og út á hafið tók hann sig að búa, 

Kvaðst hann ei nmndi kvernbits flýja f^rá, 

Nje kappa hreysti raunum framar trúa. — 

Lagöi hann brátt á haf með finimtán fley, 

Og friðan her, með sverö og glæsta skjöldu, 

Hrafnistu bráðum Iivarf J)á köppum ey, 

Og hófst og lagðist gnoð á bláiTÍ öldu. 
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VIII. 

Um Ránar svið {)eir Ijetu giioðir gaiiga, 

Og geysa hraimar fax uin kiiiiumgs livelj 

Unz eptir ferð þeir loksins komu langa 

Að landi því, er kenndu rekkar vel — 

I höfn þeir lögöu, og huldii þiljiir tjöldum; 

Og herskip mörg í lægi Oddur sjer, 

5ar sem að rennir Rán aí djúpi öldum, 

Og rekkar kveða að liggi Elfar - sker. 

IX. 

En uppi’ á landi sá {leir setta leiki — 

5á segir Oddur kappa sína við: 

„Nú skulum reyna, hvert að frægð ei feyki, 

Hvert fái staðizt þetta hetju-Iið; 

Á land vjer förum nú í ^órum hópum, 

Og freistum, ef þeir renni hart aö sjó, 

Ef verða mætti, að fyrir hildar - hrópum 

5eir hræddir ílýðP, og brysti kappa ró“. 

X. 

Á land {)eir fóru svo í fjóra staöi, 

Og földust allir skógar - lejmum í, 

Og vöktu skjaldar-hljóð með hvössum naöi, 

En hinir ekkert brugðii sjer viö {)ví; 

5á æptu {>eir, en hætti herinn glaði, 

Og hlustaði, eptir leyiidum orra-guý, 

En bráöum aptur byijuðii þeir leika, 

Bardaga - ópið geröi {)á ei smeika. 

XI. , 

5á gekk fram Oddur — hlógu brynju bogar, 

Og bunga hjálms, meö rauðu gulli fáð, 

Er fram um himin svifu sólar logar 

Og Svasuðs klæðum skrýddu haf og láð; 

A^ið síöu hans var Oðins lagður logi, 

Með loga-rúnum greyptur allt í kring, 

I sterkri mundu glóði bentur bogi 

Er bezt af öllum kenndi Gusis-þing. 
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XII. 

Ei) frani lir hernxiiu hinna sníiðiigt, gengur 

Meö livelfdan skjöltl, og dreginn griffon 

Allur nieð stáli hulinn hildar drengur; 

llarðlegum augtim renndi kappi sá; 

Bauf) liann a5 skemmtan skyldi ei vara lengur, 

En skálmar dragast hognum sliðrum frá, 

Bunar aö laugast dreyra’, er sveröum svalar — 

Siklingurinn við Örvar - Odd þá tíilar: 

XIII. 

„Freistarðu’ aö skelfa Hjálmar hugum-prúöa 

MeÖ liildar gný, og skjaldar dimmiuu óm^? 

A loga slóö og láðum Óöins flíiöa 

Ei lið hans rann við óp nje liljóðin tóm. — 

Hverr ertú V livaðan komstu’ af líánar vengi 

Með hetju-móð og gulli fáða skálm? 

Lízt jnjer að kunnir |)á á orra engi 

Að eíla hríð og henda stæltan álm“. 

xiv. 

5á mælti Oddur, ítrum Jirungiim móði: 

„Okunnug var mjer Iivergi loga slóð, 

Fegurst er list að rjóða hrand í blóði, 

Og bauga lita dökkt við lijörva ílóð; 

Nafn mitt er Oddur — þig mig fýsti’ að íinna, 

Og ferlegt með þjer vekja skjaldar hljóð, 

Og reyna það, Iiverr kalla má sig miima, 

5\i mjög þig lofar sjerhver foldar þjóö“. 

XV. 

Aptur þá Iljáhuar hildings ræðu svarar: 

„Hvert ertíi sá, er fór til Bjarmalands, 

Og frægur er um fold og vegu marar 

Af fölvis leik við þjóðir galdra - ranns, 

Hvert eríii sá, er ramm,ar risa-þjóðir 

Báðsnjallur fann á huldri eyja-braut, 

Og Qekk ])ar nafn, er festu garpar óðir, 

Af fráiuun, stáli lögðum Gusis - naiitV“ 



XVI. 

inælti Oddur: „sá er maöur saini — 

En senn skal byrja geysta flauga-liríö, 

Með finimtán skip vjer förum móti grami, 

Er fyrri þoldii jel og veöur stríö; 

Tífaldur Iier þó trölls í grimmum hami 

Titrandi af bræÖi vekti orra - tíð, 

5á held eg eigi hjeðan burt með fley, 

En heldur fyrir bæsings egg eg dey^^. 

XVII. 

5á svarar Hjálmar, þninginn hildar-móði: 

„Jrefalt vjer meira höfum skipa-lið, 

Og aldrei raiið eg braud í dökkvu blóði 

Ef bragna átti eg aflaminni við; 

$rjátíu skipa skulu á meðan bíða, 

$ví skötmim jafnir höldiiin vjer á mót, 

Og reynum þá, hvert má um vegu víða 

Að veldi og frægð oss meiri finnast sjót“. 

XVIII. 

Gengu þá skatnar nið’r á fleyin fríðu, 

Og fast þeim lögðu livert við annars borð; 

Byrjaði gnýr með branda-veðri stríðii 

Svo bárust hljóð um mar og víða storð, 

jþar mátti líta marga slitna hjálma, 

Og marga brynju klofna hvössum brand, 

Og marga brostna meginstælta álma, 

Og margan hniginn dreng á Oðins laiul. 

XIX. 

Svo börðust þeir, unz röðiill rann að ægi, 

Og roða - skuggum upp á himin brá, 

jþá hættu þeir, og skipum lögðu í lægi, 

Og Ijiifar náðir tóku menn sig á, 

Og þeir sem fyrri brand og blóðga strauuia 

Og bana-hljóð í sveröa reyndu þrá, 

5eir undu nii við hvíld og dökkva drauma, 

Og dvalar - öldiir svefnsins báru þá. 
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XX. 

5á fyrsti geisli mærrar morgiinsólar 

Úr marar-tljúpi ranii á himna-slóð, 

5á risu síniim rekkjiim upp úr sjólar, 

Og reyna vildu aptur skálma -Ijóð; 

íá diindu lúðrar, Ijeku geislar sunnu 

Á lögöum skjöldum, og á brynjum grám, 

Og morgunljómans glæstir blossar brunnu 

Á bungum hjálma á kappaþjóðum hám. 

XXI. 

En Óöirm sat i sæti himins háu 

Og liildar - leikinn glaöur á hann leit, 

Og Saga sat hjá strauma - bliki bláu, 

Og blossa - stöfum fáöi minnis reit, 

5ví frægstir þeir, er fiindust þá með þjóöum 

Með fáÖum bröndum vöktu skjaldar - liljóm, 

Sem aldrei hvarf af hálum tíöar - slóöuin, 

Nje hvellan missti frægöarinnar róm. 

xxn. 
Valkyrjur svifu f)á á vængjum breiðum 

Um viöan geim, og kusu fríðast liö, 

Og fallnar hetjur leiddu þær á leiðuin, 

Er liggja um heiðríkt frægöar-boga sviö, — 

Af gigna - liljómi í víöri Valhöll glumdi, 

Og veizlu-kæti stóð meö Ásum þá, 

Og dólgur jötna dimmt af gleöi rumdi, 

Er drengir bergöu goöadrykknum á. 

XXÍII. 

Svo böröust þeir, unz rööull rann aö ægi, 

Og roða - skuggum upp á himin brá, 

Var sem á blóöga liauga lialir sæi 

Er lietjudreyTÍnn leið um öldur blá; 

Og fallna kappa faldi lagar-bára, 

Sem fyuTÍ mörgum dauöa-leiöi bjó; 

Og loksins gættu garpar djúpra sára, 

Er gildur fleinn í skjaldar - rómii sló. 
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XXIV. 

gekk frani einn, sem æ um rómu ramma 

líoóaði brand í margri íljúpri unfl, 

íjóðkunnug hetja, Jóróiir stafiia-glamma, 

Og J)á nam kalla yfir marar - sund: 

„Ilvert viltu, Oíhlur, að vjer lengur leikum 

Um lífið, sem að norna-vald oss gaf, 

Og viltu fleiriim A^arpa náiim bleikum 

I vota imn, og ferlegt dauða haf?“ 

XXV. 

„Er mikið Qe, er gnoðir yðar geymaV 

5ví gull og auðfir vekja hildar-leik, 

Og ginna oss á dökkva hrannar heima, 

Og hvetja oss aö skoða líkin bleik; 

Nú hefir mækir sjer í unduni svalað, 

Og sökkt í unnir mörgum fölvum ná^. — 

Er hetjan liafði j[)essa tölu ttilað, 

Tíginn nam Oddur liomim svara f)á: 

XXVI. 

„Ekkert er fje á ölluin voriim skeiðum, 

En yðar lof vjer frjettum vítt um lieim, 

Og J)að vjer Iieyiðum, aö með bröndum breiðum 

Jjer byggjuð öllum rúm um Ileljar - geim, 

Vjer girntumst frægð og gildan auö að hljóta, 

Og gráan reyna’ í striöi brynju - hring, 

Vjer girntumst yðar frægð á bak að brjóta, 

Og beita hjör, og skörpum orra - sting 

XXVII. 

5ú mælti aptur Jórður stafna - glamma: 

„Af J)ráa’ og heimsku eíliim vjer J)á stríð, 

Og drepum menn, og látum rómu ramma, 

Randir og hjörva vekja^sorga tíð; 

Betra er oss að bjarga gnoð og l^örvi, 

Og bimia sátt með föstiim víkings - eiö, 

5ví engimi fyr svo hart oss Ijek með hjörvi, 

Sem hreysti J)ín, á marar víðri leið^. 
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XXVIll. 

5jLát oss þá heyra“, Örvar-Ocldur svarar, 

„Ilver y5ar lög í víkiiigs sjeu tíð“ — 

$á reis upp Hjálmar, lilógu clætur marar 

Vi5 Iilífablik og skjalclarmerkin írí5 — 

Og hljómur glumcli hátt frá mætum sjóla, 

Jví hörpu sló hann, sem hann veií5i brancf, 

Og víkings-lögin vel um söngva- stóla 

Hann vaskur kvaö, svo harst um haf og lancl: 

XXIX. 

]Þegar lieiörikju sól roöar himnanna ból, 

Og sjer hellir í geislum á sæ 

5egar Iiljómancli hröim veröur hvít eins og fönn 

5á vjer heröum á strengjunum æ. 

XXX. 

'þó aö hverfancla hvel sencli harðsnúiö jel 

Niö'r á hauöur og bylgjandi sjá, 

50 aö hvíni í voö, J)ó aö hrikti í gnoö, 

Já vjer heQum ei seglin af rá. 

XXXI. 

Munum meyjar í sal, og þaö munarheims - tal 

Sem aö meyjunum fengum vjer- hjá, 

En vjer gleymum ei gunni, nje gínandi unn, 

Eöa geirum og hjörvmuim blá. 

XXXII. 

Ekki hrundin í stríöi má hertakast fríöl, 

5aö er helfar<ar fullkomin sök; 

Ekki kaupmanna för skulu knýjast af hjör, 

5aö vjer köllum æ hugleysis tök. 

XXXIII. 

Ei skal hörpunni gleyma nje hljómamia seim, 

Jaö má hugga á leiöinda tíð; 

£11 Imn hætti meö söng þegar herópin löag 

Boöa helju, og nálægist stríð. 
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XXXIV. 

Ekki flýjiim vjer stríð eöa flaiiganna liríð, 

Ei af Qandmönnum f)iggjum vjer grið; 

Og þó helmingi fleiri sje liraustlegir þeir, 

5á vjer hættxun ei víkinga sið. 

XXXV. 

Og um freyðandi sjá förum skeiðimum á, 

5ar til fáum vjer heiður og auð; 

A])tur Iiöldum vjer Iieim þá meö hertekinn seim, 

Og með hervopn af dreyranum rauð. 

XXXVI. 

Jagnaði Hjálmar, hörpu leiddur ómi. 

En honum Örvar-Oddur svarar þá; 

Líkar mjer vel í stríðum hildar hljómi 

Meö hætti slíkum vald og auð að fá; 

Fóstbræöralag vjer festum jþá með eiðum, 

Og föruin allir samt um Ránar leið, 

]Með einum huga veifuin hröndum breiðum, 

Og bjarta frægð svo hljótum vals um skeið“. 

XXXVII. 

Eáðið var mi, að rekkar skyldu halda 

$ar rikur Hlöðver átti Svía-land, 

3Ieð skipa - stól og víkings - liðið valda, 

Sem veldi hafói inest um eyja-band, — 

Nú söng í rá, og segla þutu strengir, 

Og sjóinn klauf með afli gnoða Qöld, 

3Þó margir væri mætir fallnir drengir, 

Og myrkva huldir, djíip við unnar tjöld. 

XXXVIII. 

Siiganda hljóöi söng viö stefnið alda, 

Og soga-rákir fley meö kili dró, 

Og glatt nam senda sól á hjálma-falda 

Svífanda blik, er skært við boga hló; 

En Hjálmar stóð með hugar Jmngiim nióði, 

Sem horfin væri ítiir kappa-ró. 
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1 hrannar söng hann sætuni kva5 nieh ófti, 

Og silfur - strengi glæstrar hörpu sló: 
XXXIX 

Seni íleyi máni 

A döggu skær, 
Sem unnin hláni 

í blossa tær, 

Sem ílvíni bauga 

Á bliki sól: 

Eins er J)að auga, 

Sem ástin ól. 

XL. 

Sem alda þrungin 

Á ægis slóð, 

Sem skjöldur, slmiginn 

Með Sjafnar glóö, 

Sem hjálmar breiöir 

Á hetjum gljá: 

Eins biinga leiðir, 

Sem brjóstiö á. 

XLI. 

Sem sólar-vendir, 

Er suinarkvöld 

í heiði sendir 

Á himna-tjöld: 

Eins blossa rósir 

Á bjartri kinn, 

Og logar Ijósir 

Við lokkinn J>inn, 

XLII. 

Sem fönnin tindrar 

Á ^öllum hám, 

Sem faxið sindrar 

Á sævi blám, 

Eins má jeg líta 

Und meiðum báls 
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Jinn Ijómann livíta 

Uin Ijósan liáls. 
XLIII. 

Sem svíinur sitji 

Um sumarkvökl, 

Og söngva flytji 

Um sólar-tjöld: 

Eins situr meyja 

Á sælli tió — 

En (lagar deyja 

Með deilin fríð. 

XLIV. 

Svo glumdu strengir mætri lietju lijá, 

Og liljómur burtii sveif i öldu-liljóöin, 

En Oddur kunni engan skilning fá, 

Hvað ættii’ aö merkja þessi sorgar - Ijóöin: 

„$ví ber \m sorgir, Hjálmar liugum - prúöi! 

Og liorfir þögull fram á æstan sjá, 

Sem ítra frægö og auö þjer mundi Ijá, 

Er ægis þungri Ixefstii upp af briiöi?“ 

XLV. 

Svaraöi Hjálmar kappa frægum fljótt: 

„Jú finnur eigi hjartans dimma nótt, 

5Ó vel þii J)ekkir lijör og hildar l^rá, 

5á huga manns f)ú eigi J)ekkir á; 

Söknuöur, gleöP og ást, sem dögg í dal, 

Sjer drauma-nmna búa’ i hjartans sal, 

Slikt kennir ekki kappa neinum gunn, 

50 kljúfi hann víöan sjó og fexta unn“. 

XLVT. 

Súganda Idjóöi söng viö stefniö alda^ 

Og soga - rákir fley um marinn dró, 

Unz loksins fengu þeir í höfn aö halda 

5ar Hlööver, ríkur Svía - stillir, bjó; 

Upp gengu f)eir aö hallar háum söluni, 

5ar hilmir sat viö gullna veizlu-skál; 

í* 
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Blossafti á hetjiim blik af gylltum fölum 
Og breiðir skihlir snertii Oðins bál. 

XLVIL 
Ochlur og Hjálmar ítran lúlmi kvödclu, 
Unclraöist haiin, er kappanu á hanii leit, 
En Oclclur mælti, og mæra stillti rödclu, 
Sem mæla skíil í fríiium siklings reit: 
„Heill sjertú, Hlöðver, þengill frægstur þjoða, 
I þínum sölum drekktú glaður æ! 
Að líta þig, og roöann Rínar glóöa; 
Sem ræöiir þú, jeg kom um víöan sæ“. 

xLvni. 
Hetjunni aptur hildingur þá svarar: 
„Hvert ertú sá, er fói’ til Bjarmalands, 
Og frægur er um fold og slóöir marar 
Af fölvis leik viö þjóöir gíildra - ranns? 
Hvert ertú sá, er rammar risa- þjóöir 
Ráösnjallur fann á huldri eyja-braut, 
Og ^ekk þar nafn, er festu garpar óðir 
Af fránum, stáli lögöum Gusis - naut ? “ 

XLIX. 
„Jykjumst eg kenna þig í hildar-hami, 
Haröstæltan álm þú berð í styrkri mund„; 
5á mælti Oddur: „sá er maöur sami, 
Er sjótir tryldar fann á Bjarma grund“. 
Hjálmar og Odclur hilmis þá við síöu 
Hásæti settust gulli fáguö í, 
Og skatna liöi skipað var þá fríðu 
Um skjöldimgs höll, og byi'lar veittu því. 

L. 
Opnuöust (lyr með eldi hrannar snúnar, 
Og inn i salinn gengu meyjar tólf, 
Purj)uralit og Ijósum blæjum búnar, 
Aö buðlimgs sæti liöu þær um gólf; 
Sem morgunstundin mæra geisla leiöir 
A munarvængjum upp á hinma slóð, 
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()g tigniini fetiim færast Ijósa - rei5ir: 

Eins færðist áfram bjartra snóta þjóó. 

LI. 

Ein bar þar sanit af svannaflokkniim mæra, 

Sólbjartur skrýddi liöfuð laufa-krans, 

Og augun, djiip sem öldusviðift mæra, 

Alskær á nýjar sveitir liorííu ranns; 

Sem bára fáö af bliki aptansólar, 

Bylgjaði hárið nið'r á Ijósan arm; 

Sem andi í logni lagar bláir stólar, 

Eins Ijq^tist menið skært við hvelfdan barm. 

LII. 

Leit bún á Hjálmar, Ijóst þá Oddur skildi 

5au Ijóð, sem kvað hann fyr á gráum mar, 

Gleymdi hann auði og ýmu - kátri hildi, 

5ví enga fyr aö augum slíka bar; 

En hún leit opt að björtu skjaldar skrúði, 

Er skrýddi gull og steina-prýði mörg, 

Og Hjálmar bar, en hann leit opt á bríiði, 

5ví hilmis dóttir bezt var Ingibjörg, 

ATHUGAGKEINIR. 

V. III, 6. línu: r ó m a = orrusta. 

— IV, 2. línu: hildar leikur =: orrusta (stundum hef jeg 

haft h i 1 d u r fyrir orrustu, þó það sje eginlega hálfkenning). 

1.7, Óöinsflúð zrr: vígvöllur; I. 8, h j ö r v a r e i t u r, 

sama. 

— V, 4. línu: h ii g r ó er eginlega sverðsheiti; hjer er það haft 

fyrir (kaldan) hetjumóð. 

— VI, 3. línu: hauðurs band r— sjór. 1. 6, rauðir 

b a u g a r auður, fje. 1. 8, brandalaugar r— stríð, 

(eginl. = blóð). 

— VII, 3. línu: kvernbíts þrá 

— VIII, 2. línu : hrannar-fax :— 

— X, 3. línu; n a ð u r = sverð. 

bardagi. 

froðan á öldunum. 
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V. XI, 4. línu; Svasuður er faðir sumars, k 1 æ ð i lians má 

kalla fcgurð sumarsins (sólarljóma). 5. línu: Óðins logi 

= sverð. 

— XII, 2. línu: griffon er eins konar hræfugl (miðaldar orð). 

— XIII, 3.línu: loga slóð rrz: orrustuvöllur (logi = sverð); 

láð Óðins flúða er hjer haft sem kenning vígvallar. 

— XV, 4. línu: fölvir nz sverð. 8. línu: fránn rrr hvass. 

— XVI, 2. línu: flauga hríð == hardagi. 8, línu: bæsingur 

= sverð. 

— XVIII, 8. línu: Óðins land =: Óðins flúð (v. IV). 

— XXII, 7. línu: dólgur jötna er J>ór. 

— XXXV, 3. línu: scimur = auður. 

— XXXIX, 5. línu: baugur = skjöldur. 

— XL, 4. línu: SjÖfn, ástardís. 

— XLII, 6. línu: báls meiðir rzr eld - blóm rósir eða 

rauður blómi (roðí). 

— XLIV, 8. línu: œgis brúÖur^r alda. 

— XLVI, 8. línu; Óðins bál = Óðins logi (v. XI), 

— XLIX, 1. Itnu: hildar hamur rrrherklæði; 8. línu: skjöld> 

ungur = konungur. 

— L, 1. línu: hrannar eldur rrr gull. 

^ LII, 3. líim: ýinukátur, sá sem hefur gaman af ýmu (orr- 

ustu). 

4 
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FJÓRÐA KVÆÐI. 
S k y r t a n. 

I. 

IVii ílvölílu hetjuniar í hilmis sölum 

Um hretakalda, langa vetrartíð; 

Og Ijósadýrðiii Ijek á glæstum fölum, 

í langri röö hjekk skjalda - mergðiii fríð; 

Vantaði ekki valdan drykk nje gleði, 

Og voldug skáld þar kváðu Ijóðin niörg; 

* Iljálmar meö Oddi hægra sæti rjeöi 

Við hilmis síöu, en vinstra Ingibjörg, 

II. 

5á vorið kom, og vaktist foldar skríiði, 

Og vötnin hlógu skær við geisla bönd, 

5á gengu hetjur, hver sem öðnim trtiði, 

Hjálmar og Oddur, fram með sjáfarströnd; 

Jegjandi’ iim stund þeir stilltu fetum báðir, 

Og störðu fram á geisladregna lá, 

Og háa tinda’, er funa sýndiist fáðir — 

Frægur nam Oddur loksins segja fíá: 

III. 

,.Nii flytur ylinn fagur sólar Ijómi, 

Og foldarskrautið vekst um alla grund, 

En fni ei gleðst af inærum munarhljómi, 

Nje mildings dýrð, nje góðrar veizlu stiuid; 

Nú skil eg vel, er söngstu sætum ómi 

Um Sjafnar glóð, og ást, og fagurt sprund, 

5ví fyrir augu bar fyer meyja mörg, 

En mærust allra lízt f)jer Ingibjörg“ 
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IV. 

„Er liðift þrek íir Hjálmari’ hugum - j)ríifta, 

Er liörftum augum leit á blóöga imd? 

ITræðistii, vimir, Lofuar IJósan skrúða, 

Er langt frá gunni bera mærust sprund? 

Hví mundi eigi liilmir gefa vilja 

Horskasta dóttur kappa-mæring þeim, 

Sem frægöar - logar funa slungnir hylja, 

Og flytja nafnið hans um allan heim?“ 

V. 

Mælti J)á Hjálmar, harmi þungum vafinn: 

„Ei hræðist eg að líta fögur sprund, 

En ræsir vill, að sje til hilmis hafinn 

Hver sá er gimist þann að eignast mund; 

Vantar mig eigi frægð nje fölvis Ijóma, 

En fbður vilja ræð eg eigi mót; 

Örlaga - nornin hylur dökkva dóma, 

Hvert dýra fái’ eg nokkum tima snót“. 

vi. 
„5á munum báöir viö inót hilmi halda“, 

Nam hraustur Oddur aptur vekja máls, 

„Og sýnum honum naö og Qörnis falda, 

Og fellum þjóð í veðrum hjörva stáls — 

Vænti eg samt, að siniii’ hann mínum ráðum, 

Er sæmt hann hefir mig meö búin mörg, 

Og láti hrund meö hilmis - skrúða fáðum, 

Og hildings nafni fylgi Ingibjörg“. 
VII. 

Mælti þá aptur Hjálmar hugum-prúði: 

„Eg hygg að ekki dugi þetta ráö; 

Vil eg að förum vjer með skjaldar-skrúöi, 

Og skjóma enn aö kanna Óðins láð — 

Vjer skulum enn um hafið djúpa halda 

Svo hverfi ástarstund og mærast fljóð, 

Og Sjafnar hljómur sígi’ í djúpiö kalda 

Saman við ölduföll og dauða - hljóð“. 
4^ 
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VIII. 

miuuim vjer um hafið djíipa halda 

Og heiðri nýjum fága skjöld og braiul? 

Og láta báru gnoð með löðri falda, 

Og líða hjeðan yfir eyja band“, 

Svo mælti Oddur, inn í hilmis sali 

Agætir gengu nii frá ströndu þeir, 

Og konung brátt þeir kvöddu J)á að tali, 

Og kváðust mundu’ að nýju veifa geir. 

JX. 

Nú voru bvinar tvennar tiu gnoðir, 

Og tírum skipað mörgum hraustum á, 

Við húna voru hvítar f)andar voöir, 

Herbúinn flotinn brátt við ströndu lá; 

En strengir glumdu hátt und hallar boguni, 

Og hraustir kappar gullna tæmdu skál, 

Er haldin var ineð hrannar rauðum logum 

Hetjunum veizla’, og rómu lofað stál. 
X. 

Miönætur stund fá dró úr djúpi bláu, 

Og dofnuÖ voru Ijós í sölum hám, 

5á hraustir kappar ræsi sofinn sáu 

Síginn á brík á rikis - stóli gljám; 

Liðuðust niöur lokkar silfurgráir 

Á lofðungs enni, vært á stól hann svaf, 

Gömnuðu elli drauma-bogar bláir, 

Sem brunasollið minntu’ á æsku - haf. 

XI. 

5á laut að sprundi, Sjafnar funa fáður, 

Frægastur Hjálmar, yfir ræsis arm; 

Dunaði strengur, dýrum söngvum háöur, 

50 djúpan vekti gignaröddin harm; 

5á kyssti hetjan munarkossi mærum 

Meyjuna |)ar í hilmis fögrum sal, 

En augu kappans tárageislum tærum 

Titrandi harmur ástarinnar fal. 
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XII. 

Fagralivel þegar fyrsta geislann semli 

Af ^alla-brúnuni yfir sjó og láð, 

^á giioöamergMn liart úr höfnum renmli, 

Og hvítt ineð borði freyddi ægis gráðj 

Hjeldu þeir fram um haf í austanviiuli, 

Og hleyptu ekki dúkum nið’r af rá 

KJúkandi fyr en Ránar enti lindi 

Jar rísa íra - fjöll úr djúpum sjá. 

XIIL 

Sigldu þeir gnoðum siðan fram með landi, 

Og sáu engan bæ nje manna þjóð, 

5á vopnast Oddur álini’ og hjörtum hrandi, 

Og býr sig til að kanna þessa slóÖ; 

Festu þeir skipin þá með styrkum strengjum, 

Og stiUa ganginn Ijetu akkers flein, 

En Hjálmar heið með Iiildar - vönuni drengjum, 

Svo hrannar fákum gert ei yrði mein. 

XIV, 

Ásmundur gekk með Oddi, land að kanna, 

A auðri braut um dimman skógar-sal, 

Og ekkert mál nje hljóð þeir heyröu manna, 

Nje liölda-verk þeir sá um nokkurn dal; 

Var sem af lýðum landið óbyggt væri, 

5Ó lifði blóm, og stæði meiður hár, 

Bjuggust þeir því, að þeir að fleyjum færi, 

Og festi aptur dúk viö langar rár. 
XV. 

Já gall við strengur dimmra niilli meiða, 

Og málmi rennt um loptið skeyti fló, 

Ásmundar hjarta í nam álmur leiða 

Örina, svo að brátt í staö hann dó; 

Allt eins og blóm, sem bruna -geisli lætur 

Beygjast að jörð, og fölna dýrðleg lauf: 

Eins kappinn hneig, er hjartans snerti rætur 

Hraðfleygur teinn, og lífsins blóma klauf. 
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XVI. 

Stnndi þá Oddur, þegar ^ell íið foldu 

Fóstbróöir kær, og æsku-vinur meö, 

Huldi liann líkið Ijett með jörð og inoldu, 

Og logabræöi fylltist skjótt bans geö; 

Lengra bann gekk um græna skógarsali 

í grimmum hug og liefndargjörnum móö, 

Unz blika sá hann branda’ og glæsta fali 

I bjarkasal, þar mannaíjöldi stóð. 

xvn, 
Einn stóð þar fremstur, fögrum klæöum búinn, 

Með fagran álm, og gyltan skjöld við hlið, 

I kringum hann sjer fylkti firða grúinn, 

Sem flokkur þessi væri garpsins lið; 

Reiður var Oddtir, skjótt liann benti boga 

Og beittri ör hann á þanu kappa skaut, 

Var sem úr skýjum þeytti leiptur - loga, 

Er loptið knúðist fránum Gusisnaut. 

XVIII. 

En Hremsu brodd má halur engi standast, 

Harðsnúinn teinninn Qandi lífsins er; 

Hver sem að nær húiij Helju tekinn andast, 

Og liart á strengiim aptur örin fer; 

Flaugarnar allar Ijet hann líöa’ af álmi, 

Og leggjast þrjá aö vallargrösum menn, 

Blikaði sól á brandi’ og skjaldarmálmi 

Er burtu flýði lið um skógiim senn. 

XIX. 

I reiöum huga rjeð þá Oddur ganga 

Um rjóðra sal, og hugöi öllum mein; 

Vegu hann gekk um bjarka brautu langa 

Meö boga dreginn upp, og lagðan flein; 

Sá hann þá loksins liús und stofnum standa, 

Og stillti fetum nær í illum móð, 

Hugðist haim öllum hölum mundi granda, 

Hvert sem það væri karlar eða fljóð. 

L 
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XX. 

Knúði hann Imrö, og meyjar fann Jiar fiiuni, 

Sem fólust þar, og hræddast reiði hans, 

llumdi í húsi bræöi garpsins grinim, 

Svo gnötra mundu veggir fiessa ranns; 

Fegurst Jiar ein af fríðum hópnum var, 

Og íljótum oröum mælti kappann við, 

Sem áöur hafói hildar kannaö far, 

En herja vildi nú á kvennfólkið: 

XXÍ. 

„Frægastur Oddur! láttu lausa mig, 

Ljósustum mim eg vel J)ig sæma auði, 

Og öllum mönnuin frainar elska J)ig, 

Ef illur J)jer úr huga rennur dauöi; 

Vjer drápum ekki Asmund, kappann Jiaiin, 

Sem örlaganna dísir frá Jijer tóku; 
Engi hjer finnst um allan Jienna rann, 

Sem orra-nornir bana-löngun jóku“. 

XXII. 

5á mælti aptur hetja í hildar-móði: 

„Hvað hölda sagði inínu nafni fráV 

Hver greindi J)jer uin hetju, háða blóði? 

Aö hauðri Ijet eg síga guma J)rjá; 

Gull hef eg nóg imd gnoða flötuin Jiiljum, 

Og glæstan málm, og valið hetjulið; 

En lát mig heyra loforð, fyr eu skiljuin, 

Um lausnargjaldiö, sem að kaupum við“. 
XXIII. 

5á mælti aptur stúlkan, fríðust fljóöa: 

„Fullnóg J)ú tekið hefir lausnargjald, 

5ví fööur minn og írændur mína góða 

A ferlegt sent J)ú hefir daiiðans vald; 

Samt mun eg heitið sorgum knúin enda, 

Og sauma láta skyrtu handa þjer, 

MeÖ töfravald, og bauga rauða renda; 

Að runnum J)remur sóluni kondu lijer“. 
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XXIV. 

Mælti þá Oddur, miklum harmi })jáftur, 

5ví mökk um huga söknuðurinn dró: 

»Eins tryggan vin eg hitti engan áður 

Og Asmund — dísin hjer hans takmark bjó; 

5Ó hundrað kappar íjelli nið’r að foldu, 

Já finndist lítil hefndin vera mjer; 

Annað er líf, og annað dvöl und moldu; 

En eg mun koma samt og mæta í>jer“. 

XXV. 

Nú gengur Oddur aptur nið’r að sjómim, 

En Ásmund fyrst á skógarbraut hann tók, 

Og lypting í hann lagði á mararljónum, 

Og látið þetta harma öllum jók; 

Heriim þá vildi hefndir taka meiri, 

Og Hjálmar bjóst að ganga upp á land, 

Og drepa þjóð með hrandi’ og beittum geiri, 

Og brögnum vinna dauðamein og grand. 

XXVI. 

„Ekki skal hefhdir eptir Asmund taka“, 

5á Oddur mælti, „banadísar ráð 

Er komið fram, og hátt í himni vaka 

Heimsnornir þær, er sjá um mar og láð, 

Enginn má buga örlaganna vilja; 

Og aptur næst ei það, sem dísin tók; 

Asmundur hlaut frá skötnum hjer að skilja, 

Og skapanorfiin með því harmiim jók“. 

XXVII. 

5á mælti aptur Hjálmar hugum - prúöi: 

„Er hræðsla þjer í brjóstið komin nú? 

Skelfir þig, vinur, skálm og hildar bú 

Og skjaldarhvel, sem margopt geiriim kjiúði? 

Hyggstú })á ei að hefna kappans mæra, 

Sem Helja dimm úr vorum flokki tók? 

Má ei sá harmur hugann framast særa, 

Sem hjörva stál nieð beittum eggjum jók?“ 
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XXVIII. 

5,Eí bregö eg optar brand nje livössum geiri, 

50 banadísin tæfci frægstan hal; 

5Ó dauöa hans eg sjálfur illa eiri, 

5á ekki fremur samt hans hefiia skal“. 

Svo mælti Oddnr, undrast Hjálmar náÖi. 

Og allur kappaQöldinn hissa stóð. — 

Biöu J)eir svo á bláu sævar-gráÖi, 

Unz bjarmann þriiVja vakti sólar glóö. 
XXIX. 

5á mælti Oddur: »upp á land að leita 

Eg lofaft hefi nú í þetta mund;' 

Mun eg þó eigi mækis eggjiim beita, 

$ví mærast vil eg hitta íra-sprund; 

Bíðiö þjer hjer, unz bauga sólin þrjá 

Blossandi’ um skýja-láöin hefir dregiö, 

Innan þess tíma ef eg kem ei, þá 

Aptur til Svia-lands þjer halda megiö“. 

XXX. 

Gekk síöan Oddur upp í bjarka sali, 

Og aptur húsrð þar und trjámim fann, 

sem að áður hitti liann aö tali 

Horskasta mey, sem gjaldið bjóöa vann; 

Nú var þar autt, þvi íljóðin voru farin, 

Og furöu-þögn i háum ríkti sal; 

Niður á silkidýnu settist harinn, 

Er sólin rann, og kvaddi Qall og dal. 
XXXI. 

5á niinntist hami, við hinnstan sólar bjarma, 

A Iietju, dána langt frá feðra griind, 

Og söknuöurinn vakti sorg og harma, 

Sveipandi tárum liöna æfistund; 

Deyjandi geisli dagsins kvaddi bauga, 

Og dreyrarúnum gyllti vota brá, 

Og sorgartár, er svall í kappans auga, 

Og svæföist briina - tiraumi kinnum á. 
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XXXII. 

5á dundi loksins dinimur .skógar - gehnur, 

Og drósin kom; á vagni sat hún hám, 

Dregnum af fákum Qórvi þrungnum tveimur, 

Fríðum af gulli og silfurfestum gljám; 

Ofan hún steig, og henni fylgdu ^órar 

Fríðastar meyjar, gullnum klæðum í, 

Báru þær dúk og öskjiir undra stórar, 

En ekki kappiim gaf sig neitt að því. 

XXXIII. 

Inn gekk þá mærin, öll af skrúða skærum 

Skein hún Ijómandi eins og aptansól, 

Eða sem J)á í geislum titrar tærum 

Tignarleg alda fram viö skýja stól. 

Erínar skrúði engi kunni’ að mæla 

Aíl sitt og veldi við það meyja val, 

Sem kunni sjerhvern kappa’ í blund að tæla. 

Konunga - svanninn loks f)á vakti tal; 

XXXIV. 

„Heill sjertu, Oddur, enii í mimim söliim! 

Ágætt eg nú þjer færi harra skrúð, 

Sem hera muntú blóðgum Hárs í dölum, 

Og branda eggjum opt mun veröa knúð; 

Boðið þú heíir hrögnum hraustum þínum 

Að bíða þín í sólar-hringa þrjá; 

Svo lengi mmitú sitja í sölum mímim, 

Og segja þínum afreksverkum frá“. 

XXXV. 

„Grætur þú enn þá hetju, fallna að foldu? 

Ei fölni kinnin iindir tára sæ, 

Varð jeg ei sjálf að missa þann undmoldu, 

Smn mjer í huga ríkti kærstur æ? 

Svo skulu allir hjeðan burtu Iialda, 

Og hauðrið loksins sjer að baki sjá, 

Er nornin lætur lagar - gustinn kalda 

Af landi dauða svífa Qörið á“. 
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XXXVI. 

Opiiaði svanniiin eskið gulli búna, 

O" np]) úr tók því serk, með livítri mund, 

Ljómaði hann af eldi ægis túna, 

Og ítnim bjarnia sló á skógar grund, 

Eins og þá mær á marar blárri öldu 

Miðnáttar hvílir sól um drauma stund, 

Og roða slær um Kánarhvelin köldu: 

Eins renndi brynjan geisluin fram um hind. 
XXXVII. 

Smágjörva Iiringa sævargráa stálið 

Með snild og töframögnum sterkum sló, 

Og miIH þeirra marar ríkti bálið 

Og marga gullna teina niður dró. 

Nú breiddi svanninn serkinn lítt á grundu, 

Sjerhverri lirukku vel hún bægði frá, 

Og snerti liann með mjallalivítri mundu, 

Svo mærum hljómi söng við brynjan þá, 

XXXVIII. 

5nr voru margar gullnar ristar rúnir 

Með Kánar glóð, á Ijósan brynjuhring, 

Skrifaöir kappar, skjöldiim glæstum búnir, 

Og skálmahríðir dregnar allt í kring: 

Heimsþjóða stríð og hetjuverkin frægu, 

Hnigandi kappar nið’r á bana slóð, 

Deyjandi auga’ í dauða logni hægu, 

Og döpur grund, er svall með hetjublóð. 
XXXIX. 

Patróklus dauður hnje að dökkri foldu, 

Daprasta sorg það vakti traustum hal; 

Og Grikkir földu frægan kappa moldu, 

Og feldu tár í dimmum harma sal. 

5ar mátti líta mæran Peleifs niðja 

Málinrenndum hjörvi veifa upp við ský, 

Hjálmfextan elta Hektor, sem að gyðja 

Heimsástar mærust studdi’ í skáima gný. 
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XL. 

Jar stóð með aflí Odýsselfur slægi, 

Er Ajax deiltli sterkur liomim mót; 

Atomedón og Akkilleifur frægi 

Meö ógnaflugi knúöu vallar - grjót; 

Og Agamemnon yndisfagra sprundiö 

Frá Akkilleiíi reiöi þrungniim tók; 

Diómedeifur spjót meö eiri undiö 

Við uppheimsguöinn sjálfan djarfur skók. 

XLI. 

En hinumegin dúkurinn var dreginn 

MeÖ dreyrarauöum, fáöum hrynjuliring, 

Meö gráu stáli’ og gulli hvitu sleginn, 

Og geröi öllum mönnuni sjónliverfing: 

5ar Alexander ítur sýndist standa 

Við Indusfljótsins pálmariku strönd, 

Meö Grikkjaher og refilbreiÖa branda 

Að buga sjót og vinna austurlönd. 
XLII. 

Og Jason frægur stóö á griskum gnoöum, 

Og gullnu reifi hjelt hann á í mund; 

Medea sat í sorgar dökkum voöum, 

Syrgjandi liöna ástarsælu stund; 

Eneas sat á silfurgljáum stóli, 

Og sagöi Dídó raunum sínum frá, 

Og ástir kveikti ítur Tróju sjóli 

Yndislegastri drottningunni hjá. 

XLIIL 

Allt þetta var á brynjudúkinii dregiö 

Með dýru skrauti’, og logarúnum fáö, 

Með töfravaldi og traustum lögum slegiö, 

Tólfsettum röðum dýrra steina háð; 

Undraöist hetjan brynju Ijósanljóma, 

Er logabjarta dvergasmíö hann sá, 

Og gullnir baiigar háa vöktu hljóma. 

Horskasta sprundið við hann sagöi þá: 
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XLIV. 

„Nii hef jeg veitt J)jer glæsta brynju bauga; 

Búinn er gripur sjö á stööum til: 

I Sogni, þar sem straumar Ijósra lauga 

Líöa um djúpan næturdimmu hyl, 

íar báru - dætiir mjúkann serkinn slógu 

I sölum blám, með kristal - súlna ^öld, 

Og yfir J)aki hrannar systur Idógu 

I himingeisla’ um endaleysu kvöld“. 
XLV. 

„En ermar vófu frægar Finna J)jó&ir 

Með ferleg ráö, við norðurskauta straum, 

Jar sem að skærar skína Ránar slóðir 

Skjálfanda bliki nið’r í unnar draum’. 

Og Suðureyskar snótir J)ráÖinn spunnu 

Ur samanhverfðra röðulgeisla dýrð, 

Miönætur dökkva og mánafölva unnu 

Mærustu sprundin fyrirvöfin skírð“. 

XLVI. 

„En myrkum undir mýrtusviðar Imidi 

Er mittið ofið góða serknum á, 

I Vallands dal, af dýrðarsælu sprundi, 

Með dökkum augum, og með svartri brá; 

Erínar dalir iturgrænir hlógu, 

Er unnu meyjar gulli búinn fald; 

En álfabrúðir Dofrabjarga drógu 

Dýrðlegan tein meö magnað töfravald“- 
XLVII. 

„En inn’ í dimmum Dulinshamra sölum 

Dvergarnir fáðu mjúkrar brynju hring, 

Svo öllum foldar íturbornum hölum 

Aukið hún fengi glæsta sjónhverfing, 

Með fyrri alda horfnum hetjuskrúða, 

Sem hennar dúkum fríður geymist á, 

Jeir bjuggu dýrð, með álfa kröptum knúða, 

Er kappa verkin þig J)eir Ijetu sjá“. 
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XLVIII. 

jjSiftan þeir bljesu svöhim Durius anda 

A sævargráa orra-liríðar voð, 

Að ekki skyldi skálm nje fleinar granda 

Skilfingi þeim, er hennar ætti stoð; 

Engin í heimi slík er brynja búin 

Með bjartan bring, og magnað töfravahl, 

Af veQarstólum clökkra dverga krmin; 

Jað dýr er gjöf, en ekki lausnargjald*^. 

XLIX. 

„Aldrei á sundi’ í benni muntu mæðast; 

En mein er eitt, er varast lilýtur þú: 

5ii mátt ei brand nje björva - leiki hræðast, 

5á bjálpar ekkert dvergasmíðin sú, 

Ei mun J)jer frost nje funi ná að granda, 

Nje fleina - stál nje hungur neitt þig sker; 

Svo læt jeg serkinn sjálfum þjer til banda, 

Er sauma hef jeg látið banda Jíjer^, 
L. 

Nú klæddist Oddiir björtu brynju skrúði; 

Sem bláköld dögg af liimni’ kæmi á jörð, 

Og kólna Ijeti grös og grænan svörð, 

Er geisli sólar fyrir myrkri fliiði: 

Eins svalanii kulda dvergasmíöin dró 

Um döglings vöðva’, af hetju stælta móði, 

En síöan mærum sólarvarma sló 

Um síötir hans; {)á vjek hann sjer að fljóði: 

LL 

„Ágætan mjer þú gefiö hefir grip, 

Sem geyma mun eg æ und hlífa spöngum, 

Mun eg ei óttast, f)ó aö illum svip’ 

Óvinir grimmir horfi á mig löngum; 

Nú vil eg reyna ramma brynju-voð, 

Og ráðin hjá þjer þiggja kæn og góð, 

Hvar skal nú hahla um sjóinn glæstri gnoð, 

Og görj)um vekja hraustum dauða-blóð“. 
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ÍA\. 

5á mæltí ajitiir sikliiig - borinn svanni: 

„Segg nmn eg nefna, er þn kennir ei, 

En ekki ræð eg f)jer að festa fley 

Ferlegum slíknm nærri töframanni; 

Engnm hann tjáði í orraleik að mana 

5ví engnm líkist hann á manna jörð, 

Hann bítnr engin branda-eggin börð, 

Og bragnar kalla’ bann Ögmnnd EyJ)jófsbana“. 
LIII. 

„Nú liggnr hann við ytstn Elfarsker, 

Ólgandi bára vefnr liann meö draumi, 

En ekki mun jeg allt f)að segja þjer 

Hvaö aö J)jer ber í slíkum björva glaumi; 

Nú mnntu halda niö’r á bnna gnoð, 

5ví nið’r í æginn hinnstur röðull liÖur; 

Gangi fjer vel við gunnP og hjörva roö, 

Garpurinn bezti og hildarsjólinn fríður!“ 

LIV. 

Nú kvaddi Oddnr yndislega sprundið, 

Og ofan gekk, f)ar skij)aflotinn lá 

Og horfði fram á dökkleitt drafnar sundið; 

Og dúkum þöndum leið hann höfnnm frá; 

Og fleyin svifu’ um sjáfarhvelið kalda 

Meö sverðablik og glæstan kappaher, 

Jartil er gerðu rekkar hraustir halda 

5ar hrönnin brotnar upj) við Elfarsker. 
LV. 

$ar sá f)eir fley á lagarfleti liggja, 

Með löngum tjöldum, svörtum eins og nótt, 

En enga sá þeir seggi skijiin byggja, 

Sem svefnastund var allt þar kjTrt og hljótt. 

5á kallar Oddur hátt af hrannar Ijóni, 

Að halir skyldu fella skipatjöld, 

Svo undir söng á ægis víðu fróni, 

Og endurkvað við bunguháan skjöld. 



64 

LVI. 

Opnuðust tjöld á ægisfáki liáum, 

Og út gekk maöuFj fölur eins og nár, 

Sem jötun stór, me5 andlits - bjarma bláum, 

Bylgjaði’ á heröar strítt og kolsvart hár; 

Sá frjetti hátt, hver seggi svipti náðum, 

Sannlega Oddur greindi nafni frá, 

Og honuni bauð á hrannar viöiim láðum 

Að heyja stríö og snarpa orraþrá. 

LVII. 

Halurinn aptur hildingsræðu svarar: 

„Hvert ertú sá, er fór til Bjarmalands, 

Og frægur er um fold og slóðir marar 

Af fölvis leik viö þjóðir galdra ranns? 

Hvert ertú sá, er rammar risa þjóöir 

Ráðsnjallur fann á huldri eyjabraut, 

Og ^ekk þar nafn, er festu garpar óðir, 

Af fránum, stáli lögðum Gusis-naut?“ 

LVIIL 

$á mælti Oddur: „sá er maður sami; 

Sjá vil eg hreysti þína’ í hildar leik, 

Hvert satt það muni’, aö trylltum trölls í hami 

Jú tírum hverfir skjótt í líkin bleik. 

Bústu nú íljótt að beita hvössum naði 

Og beittum geir, og he^a grimmlegt stríð 

Að krásir megi öölast örninn glaði 

Er ætíð veitir beittra flauga hríð“. 

LIX. 

Nú lögöu gnoöum hetjur út á hafið, 

Sem hveríðist lygnt í fögrum ægis draum’, 

Og ekkert var meö tilbúninga tafið, 

En teinn og skjöldur vekja tóku glaum; 

Svo börðust þeir, unz enginn uppi stóð, 

Nema’ Oddur, ^órður og Hjálmar liugum - prúði, 

Og sjórinn allur sýndist eins og blóð, 

Og sjávarþunginn marga nái knúði. 
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LX. 

Ögmundar kappar allir voru dauðir, 

Nema’ átta, þeir er homim fylgdu æ; 

Af mönnum voru öldufákar auðír, 

Og allir flutu til og frá um sæ; 

Ögmundur þá af ægis kallar Ijóni 

Til Örvar-Odds, með raddarháum óm’, 

Svo drundi hátt í djúpu marar lóni 

Af digrum, fram úr barka kmiðum róm’: 
LXI. 

„Ei vil jeg, Oddur, gunni leika lengur, 

5ví lið er hnigið vort í djúpan sjá, 

Nú gagnar ekki Gusisnautum strengur, 

5ví gögn ei vinnur kápu minni á; 

Ætlaðan þjer jeg aldur trúi meira 

En öðrum mönnum hjer um jarðar svÍÖ, 

En ekki dugar veður grárra geira 

Er gjörvallt fallið hefir okkar lið“, 
LXIL 

„Líkar mjer vel aö hvíla harða branda". 

Nam hraustur Oddur aptur svara f)á, 

„En síðar niun eg sigla milli landa, 

Og snarpa við þig hejja oiTaþrá*^. 

Oddur og Hjálmar upp á landiö gengii, 

En ítur Jóröur gætti mararljóns; 

5eir skutu dýr, og feitar bráöir fengu, 

Og fóru svo með þær til sævarfróns, 
LXIII. ^ 

En þegar komu þeir aö fögrum gnoðum, 

Lá Jórður dauður, hetjan fræg og há, 

Með sverði lagður, segla hulinn voðum; 

5aö sorgir nýjar vakti gumum hjá. 

Ögmundur horfinn allur var frá sjónum, 

Illmennið, sem með svikum dauöa bjó 

Hetjunni frægu’ á auðum ægis Ijónum, 

Og eiturnaði beittum sárið hjó. 
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LXIV. 

í íulla viku freistui^ii uú halir 

A5 finua liaun, og köuuuftu’ alla strönd 

Viö Elfarskev, og öll þar nálæg löuíl; 

Ægis þá íluttu víöa giistir svalir; 

Eu siöau hjeldu þeir um hvítan sjó, 

Er livergi Ögimiud uáöu þeir aö fiuna, 

Og sigldu l)rátt meÖ segladúka stiima 

Jar Svíastillir, lilööver rikur, bjó. 

I.XY. 

5ar dvöldu þeir um stuud, en veizlan valda 

Vinunum ekki grand aÖ skemmta kunni, 

jþeir hjuggust aptur út á djúpiö kalda, 

Aö efla stríö og vekja haröa gunui, 

liarmaöi aunar vina dapran dauöa, 

Og dáua kappa, sem hami Qekk ei liefut, 

Eu anuar ílúÖi lífiö leiÖa’ og auða, 

Sem Lofn ineö kvölum dauöa til flekk stefut. 

ATÍIUGAGUEINIIL 

V. XVin, 5. línu: flaug =: ör (líka partur af örinni, sjá í. 

kvæði, V. XXV; sbr. s t r e iig - fl a ugar). 

— XXXIll, 5. línu: Eríii cr skáldiegt iiafn Irlands (kcinur fyrir 

hjá Ossíaii og fl.). 

— XXXVI, 3. líiiu; eldur ægis túna gull. 

— XXXIX og XL, cr Trójustríð; Patrókliis var vinur Akkil- 

leifs (Pe leifs - sonar); Palróklus fjell fyrir Ilcktor, en 

AkkiIIeifur drap Ifektor, þó ástardisin (Afroditc zzz Venus, 

XXXIX, 8.1.) aöstoðaði haun. Odýsseifur (Úlysses) 

deildi við Ajax út af vopnum Akkilleifs, eptir fall hans. 

Akkillcifur ók á kcrrii í bardaganum; vagnstjóri hans hjet 

Atoinedón; til þcssa lítur v. XL, I, 3.—4. Agam em n o ii, 

konuiigur Grikkja, tók Bríseis, fagra konu hertekna, frá 

Akkilleiii; cn hann reiddist svo af, að hann gckk úr bardaga, 

Jiangaö til Patrókliis fjcll. D í ó m e d e i f u r var kappi mikill 

í Grikkjahcr, og barðist við Ares ( = Mars, bardagaguð). 
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XLI, 5*--8. 1. líta til hinnar ÍVægu hcrfarar Alcxandcrs 

inikla til Indíalands. 

XLII, 1.—d. I., Jason var griskur höfðingi, hann fór til 

Kolkis cptir gullrcifi, sem sagt er að J)ar haíi vcriö; sú för 

kallast A r g ó n á t a f ö r. J a s o n hafði M c d e u konungs- 

dóttur á burt nieð sjer, en fór frá henni aptur. 5.—8. I., 

Kncas var ágætiir kappi í Trójuinannaher; en þcgar Trója 

var eyðilögð, pá flúði hann til Italíu, og kom á leiðinni lil 

Kartagó; Jiar rjeði Dídó drottning landi, og varð hún ást- 

fangiiin í honuni. Um Trójustríð hcfir Ilómer kveðið (Ilías- 

drápu), en Virgilíus hefir sagt frá fcrð Eneasar í kvæðí Jiví, 

er Encasardrápa (Aeneis) heitir. Um J)Ctta málcsa íniann- 

kynssögu Melstcðs. 

XLVIII, 1. 1.: Durinn er dvcrgsheilí. 



FIMMTA KVÆÐl. 
T y r f i n g 11 w 

i. 
Uppsölum frá nú hjeltlu’ um haf 

Hetjurnar frægu’ á skeiöum tveinnir; 

Lipurt f)eim ægir leiði gaf, 

Ljóbaöi’ á stokki Ránar eymur; 

Meö löntlum fram þeir Ijetu gnoð 

Líða, unz vindur bljes þeim móti, 

Og J)aut í stöng, en f^andist voð 

f f)ungu veðri og sjávar - róti. 

11. 
Sámseyjar til þeir sigldu þá, 

Svífa nam íley í hvössum vindi, 

Er skutinn öldu skvetti á 

Skekinn, hvítfextur Eánar lindi; 

Austanvindarnir æstu sjá, 

Allt eins og .sífeld þruma dyndi, 

Unz loksins storma íluttu flog 

Fóstbræður tvo í Munarvog. 

III. 

Brotnað í vebri háreist hafði stöng; 

Hjálmar og Oddur því af skipi gengu, 

Að vita, ef f)eir efniviðu fengi 

5ví eyjan hafði nóg af skógum föng; 

Bjuggust þeir ekki liildar leik að heyja, 

5ví liölum ölluni fjærri lá sú braut; 

Hvorugum f)eirra í hug f)á kom að deyja, 

Haföi f)ví Oddur engan Gusisnaut. 
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IV. 

Breyttii J)eir livergi brynjiiílúk nje klæðmn; 

Biinir [)eir gengu svo á Munarland: 

Oddur var búinn gljáum silki - slæ^um, 

Vift síÖu bar bann eggjarsáran brand; 

En innan brynju bafói’ liaim gripiim goöa, 

Sem gulbium teinum Vallands brúöur sló, 

Og baimaöi’ Odds í blóði ílein aö rjóöa, 

En blásnum samt viö Faxa hausi liló. 

v. 
Við síðu Odds gekk Hjálmar Imgum - prúði, 

Sem bvergi ílýði neina orra-þrá, 

Með glæstan lyálm, og rauðu skjaldar skrúöi, 

Jar skein af gulli dreginn liaukur á, 

Fjórföldum liringum brynjan slegin breiða 

Bylgjaði eins og sjávar gráleitt hvel; 

ITjörva sú kiinni böggum vel að eyða, 

Og lietjur í)rej'ta fast við rómu jel. 

VI. 

Nú fagrabvelið stóð á bimni báiim, 

Og hellti geisla-dimmu milli greina, 

Sem laufum skrýddar skulfu á meiðum gráum, 

Er skógíir geymdu víða hvar um eyna; 

5eir gengu svo í rökkur - geisla gljáiim, 

Gömnuðu sjer á milli skógarleyna: 

5á hlustar Oddur allt í einu’ og stóð — 

Að eyrum þeirra bárust furðuhljóð. 

VII. 

„Hvað mundi það, er okkur ber að eyrum, 

Sem ýli hundar, eða drynji naut? 

Veiztú hjer nokkra von á beittum geinim, 

Og vopnaleik á auöri skógarbraut 

Svo mælti Oddur; uxu grimmleg bljóð, 

Sem öskri þjór í frekum graðungs - móð’; 

Aptur svaraði Hjálmar Iionum þá, 

Og hlutum slíkum þá hann iiinti frá: 
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VIII. 

„Búa hjer frammi’ á eyniii bræftur tólf, 

Berserkir rainmir, geirs í hörðum leik 

5eir ryöjast liart iim roöin dreyra gólf, 

()g reiöa braml og höggua skógar - eik, 

Tyrfingur skjöklu rýfur eins og reyk, 

Og rekkum hverfir skjótt í líkin bleik, 

5ann brand hjá f>essum berserkjum má kanna, 

Sem beztur geröur var í heimi manna“. 

IX. 

„Geröur var hann af dökkum dvergum tveim, 

Döglingi Svafurlíima fp’ til handa; 

Á honum norna álög grafin standa, 

Sem engin breyta má um víÖan lieim: 

I livert eitt sinn skal hjörinn manni granda, 

Sein liann er reiddur u])p af nokkrum beim; 

Níöingsverk voru lögö á Ijóma J)renn, 

Leyst er hiö fyrsta, eptir standa tvenn“. 

X. 

„llvert sinn, er dregst liann skirum út lir skeiöum, 

5á skin af honum birta, eins og sól; 

En ekkert kann aÖ svala brandi breiöum 

Nema blóö lir undum; er liann sjálfur ól, 

Jví gata lians er gerö af lieíja leiöum, 

Og garpa marga djupt í jörö haim fól; 

Og ekki stöövast aptur lijörinn rjóöi 

Ef ekki bergir hann á dauöa - blóöi". 

XI. 

„Tólf eru halir, engnrn brynjum búnir, 

Og bræöur allir, kana eg telja {)á, 

Af örva-leikum aldrei reynast lúnir, 

Angantýr leiöir kappa ferna Jujá; 

1 berserksgangi frekum fram J>eir æöa, 

Og ferill þeirra erii dráp og blóö; 

Ei kaim jeg í)ig iim ífa meir’ aö fræöa, 

5ú eygir J)á mi brátt í illum iuóÖ’“. 
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XH. 

I f)essii brutust ber.serkiriiir frain 

Úr bjarkasal, og ()<[d og Iljáliuar litu, 

I jötuiiiiKjði’ og hríiunis gráum ham’, 

Með Huikars eld {leir gTÍuimt í fali liitu; 

Angantýr bæstur af þeim tiriim tólf 

Tyrfmgi veiföi’, og grimmt á jaxla I)eit, 

I berserksgangi’ liann foldar gekk um gólí', 

(xrenjandi allt í kringum sig liann leit. 

XIII. 

$á sá f)eir Odd og Hjálmar, hvar [)eir stóðu, 

Og horfðu á, en bráðum fram aö þeiui 

Beljaudi allir berserkirnir óðu, 

Svo berginálaði vitt um hamrageim, 

Og frjettu f)á, hvar farið hefbu’ um heim, 

Um lieiti þeirra’, og sögðu þeim um leið 

Að eyit fieir hefði skjótum skeiðum tveim, 

Er skrýddar lágu fram við sundin breiö. 

XIV. 

„Ykkar vjer þegar leitað Iiöfum lengi 

Um land og haf“, [ni mælti Angantýr, 

heimur yður brausta kallar drengi, 

Er Iiildar leikur snarpur ekki lýr; 

IVii er |)að rjett, að freistum vjer ávengi, 

river vaskur Öðrum dauða fyrri býr, 

Hvert nppi standa á Oðins hálu íliiði 

Oddur frá Jaöri’ og Hjálmar hugiim - priiöi 

XV. 

„5á skal hjer einn mót einni hetju ganga 

Kam Oddur svara, „skiptiö llokki f)á, 

Og heyjum síöan hildarleikiim stranga, 

Og höggin reynum traustum brynjum á“. 

Vildi ei lljálmar vitru ráöi fylgja, 

Haim vildi berjast ílokksforingjaim viö, 

Og ekki kunni æöi sitt aö dylgja, 

En óvinanna stríöast kaus hann liö. 

ií 
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XVI. 

„Alflrei hef jeg í örva cliinmu jeli 
Af uiuluni blætt í mímiin brynjabring, 
Jví vopn og geirar gráu iit af Iiveli 
Geysandi runnu ónýttum meö sting“. 
Angantýr vel Jieim oröum blýða kinmi: 
„Agætan eg í munclu reiÖi brancl, 
Sem alclrei brázt í geiraþyt nje gunni, 
Og grjótiö sníöur eins og silkibancl^. 

XVII. 

„Fimm skulu tírar fara fijer á móti, 
Hinn fimmti jeg, en sjöttan tel jeg björ, 
En sjö mót binum sveröa frægiim brjóti 
1 senn bjer skulu braustir veifa clör; 
Einn skal til leiksin.s upp af gruiulu stancla, 
En annar nið’r aö foblu liníginn er; 
Með oss skal grafa vopn og bitra brancla, 
Bera skal Tyrfing og í liaug meö mjer“. 

XVIII. 

5á töblu feir í tvenna flokka liöið; 
Tyrfingi Angantýr á meöan brá; 
En bjer var þeirra endaÖ æfisviÖiÖ, 
()g efstan clag f>eir blufu lijer aö sjá; 
Angantýr berserks æddi f)á í móöi, 
ÍÞví aiigu lians kom dauöa - gustur á 
Frá Niílbeims sölum, dimmu blandiun blóöi, 
lieljandi stóö bann fyrsta sinni þá. 

XIX. 

5á gekk biim fjrsti Örvar - Oddi mót, 
En eikikylfu fjekk bann af sinn bana — 
Til skipageröar Ocblur bafði bana 
Höggviö í skógi upp af styrkri rót — 
Og bvern af öörum bögg bann þaniíig sló, 
Og bver af öörum ilbim bana dó: 
Litaöist þá af clökkuiu dreyra grund, 
Drótt mátti sjá þar gína marga und. 
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XX. 

„Nii eru bræöur minir sígnir sjö“, 

Svo nam veglyncliir Angantýr f)á mæla, 

„Mundi |)á dökkra dverga smíö mig tæla? 

Dimm bíöa lijörvi níÖingsverkin tvö“; 

Upp reis þá einn, en Hjálniar liugum-stór 

Hann sendi bráöum Oöni, síöan fór 

Hver svo af öörum, myrkrin dauÖi dró 

Dreyrug úr víöum aldurtila sjó. 

XXI. 

Studdist J)á Hjálmar stæltan upp við brand; 

Sterkur upp reis, af grimnmm sollinn móöi 

Angantýr þá, og liugöi lietju grand, 

Hjörinn aÖ rjóða einusinnP í blóöi. 

Tyrfingi meÖ liann grimmur brugöiuun beiÖ, 

En banadisin bafi^i sett þau ráö , 

Aö inn í sliörir ekki finndi leiö 

Eldbjart sverð, nema dauðablóöi fáö. 

XXII. 

Slógu þeir saman björtum bröndum þá, 

Blossaöi vítt í liimni feigöarljómi, 

Dundi í skógarsal af liáum hljómi, 

Hlakkaöi örn í stjörnusöluni blá; 

Og ekki breytti dísin sínum dómi, 

En dreyrarúnir merkti hetjum a; 

Og öll þau högg, er bitur sniöu sverö, 

Settu liræfuglum dýran morgunverö, 

XXIII. 

Svo börðust hetjur, sungu daiiöa-söng 

SverÖ, hjálmar; randir allar undir dundu, 

Hljómuöu’ iind skýjum lúörahljóöiu löng, 

Er lýöfrægar hetjur sigu þar aö grundu. 

Hver þeirra öörum hjó þar banasár; 

Hníginn var Angantýr, og dauÖaskýin 

Ljeku um augu lians, á Ijósar brár 

Logninóöa Heljar diium var niöur sigiii. 
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XXIV. 

Litverpur Hj.'iliiiar hallaði.st við .stein, 

Hringsnjerist jöriiin fyrir kappa augum, 

jþví flapurt lioniun daufta blæddi mein, 

Dreyrsollin grund J)á ílaut í orra-lauguni; 

A'iknaði Oddur, vaskur ])ar Iiann stóö, 

A^eglegri lietju hjá, er kvaddi gruiidu, 

Og deyjandi röddu dauöa mælti ÓÖ, 

Drósar saknandi’ á aldurtila .stundu: 

XXV. 

„Hnígur nú máni’ aö m^Tkum sæ, 

Mun jeg J)ví Iivíla.st Iijer á grundu, 

Meöan tim kyrra myrkurstundu 

Svífur nóttin á bliöiim blæ, 

Og skín um næturdaggar djúp 

Dropinn í stjörnugeisla Iijúj)“. 

XXVI. 

„Sigur aÖ augiim sorti nú, 

Svííúr aÖ eyrum dauÖaliljómur — 

Skálma þytur og skjalda ónnir, 

Fegurst mjer gleÖin sýndist sú; 

Nú .sje jeg eigi lengur láö, 

Lík mitt mun bráöum moldii báö“. 

XXVII. 

„Allt eins og stjarna’ um biinna bring 

Illæjandi blossar sinn viö dauöa, 

Er fer bún gegnum geiininn aiiöa: 

Allt eins er lífsins umbreyting — 

I draumi lifsins dvelur sær, 

Unz dauÖinn loksins æst bann fær“. 

XXVIII. 

„Nú brotnar lífsins bára stríö, 

Borin úr beimum fyrri daga; 

Hnígur nú fram á bimni Saga 

Meö gullinn skjöld og glæstaii Ijö; 
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Bregður húa Ijósri loga-nuiad 

A liðna tíð, viö dauöastnnd“. 

XXIX. 

„Man jeg, er fyrri niorgun skein, 

Af inarar runninn ausíurbylgju, 

()g dreymdi blóni í daggar - ylgju 

Uin Ijósa-hvörf í hiinins - rein, 

En rööuls morgun - geisla glit 

Gyllti fljótin meÖ lilossa lit“. 

XXX. 

„Hló mjer þá gleöi Iijarta í; 

Himinsins gei.sla - dýrö eg firáöi, 

Er aldan söng á ægis láöi 

Og geymdi Inmins geisla ský; 

$á var mjer fjör i hraustri höndj 

Herjaöi’ eg víöa' um jaröar lönd!^* 

XXXÍ. 

„Frægur eg áöur skjöhliim .skók, 

Meö skálm í hönd, í broddi l^ýöa, 

Dauða ei viö mig dugöi’ að stríöa, 

Ilvívetna’ og auÖ og lierfang tók. 

Nú hefir dauÖa skipaö Skuld 

Skjaldar aö sýna ritin huld!“ 

XXXII. 

„Kom jeg iir hildar Iiaröri firá 

Hlaöinn meö frægö og giilliö raTiÖa — 

50 byöi’ eg fjörlausii dimmum dauöa, 

Dýrt mundi veröiö ekki tjá; 

En leika mun í himni hrein 

Herfrægöin um minn bautastein^. 

XXXllI. 

„Leit eg, hvar me^jan sat í sal, 

Slegnir gullvendir liöast náöu 

Um Ijósan háls, og loptin fáöu, 

Sem lýsir röÖull dimman dal. 
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iMuiiarheims leiptur sló þá sár 

Sárara injer en lijörinn blár“. 

XXXIV. 

„DýrMegust liennar deyföi rödd 

Darrajiytinn, og hljóminn skjalda; 

Frá hildarleiptrum hjálma falda 

Var f)á mín stiind aö viíi kvödd; 

En fyrir höröum dauöa dvín 

Dýrölegast hvað á Jörö sem skín!“ 

XXXV. 

„Drakk eg með hrúði skæra skál 

Skinanda vins í harra söliim; 

Brennandi IJeku IJós á fölum, 

Leiptruðu’ á veggjum Oöins bál; 

Minningar bezt það merki var 

Um margar liðnar þrautirnar 

XXXVI. 

„Sat eg við mærrar meyjar hlið, 

Er mararbrúnin rööul faldi, 

Og mána hvel í himins tjaldi 

Sveif yfir mar og sljettlendið; — 

En núna, máni, dauða dýrð 

Deyjanda mjer J)ú fölur býrð!“ 

XXXVII. 

„Kyssti Jeg hrund í háum sal; 

Hvarf mjer þá gull og skálmar IJómi, 

Er ástar svæfður unaðshljómi 

Blundaði Jeg, sem blóm í dal, 

Og yfir augu drauma dró — 

En dauði mjer að baki hló^^. 

XXXVIII. 

„Nú hefir brugðið banadís 

Bleikum nágreipum heljar geiri; 

En svo hafa kappar farið fleiri — 

Allar sjer hetjur Oðinn kýs; 
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Alílrei mxin spyrja fríðast íljóft 

Að flúið Jiafi’ eg egg og blóð^^. 

XXXIX. 

„Nú færist diinnmr daiifii nær; 

Djirja Einlierja geírar þiingir; 

Kveðja niig sj^rund og kappar ungir 

Valhallar Ijómar loginn skær; 

En saman liverfur haf og grund, 

líel og fæðing, við dauða stund!“ 

XL. 

^Drag þú mjer rauðan hring af hönd 

Hans má eg eigi skinið lita — 

Fjekk mjer Iiann áöur fljóðið livíta, 

Er síðast kvaddP eg Svia strönd; 

Og ástar minnar eilíft band 

Aptur ber J)ú á Hlöðvis land. 

XLI. 

„Draga mun fölva’ á drósar kinn, 

Er dýran grip þú henni færir; 

Hygg eg að fagra lirund f)ú særir, 

Er herinirðu’ heiini clauða minn. 

Fögur mjer þóttu íljóöm mörg, 

En fegurst allra var Ingibjörg^. 

XLII. 

„Kveð eg þig, Oddur, fals viö flaum 

Fóstbróöir dyggur, Iietjan trúa! 

Nú muntu haug mjer bráðum búa, 

Er hverf jeg gegnum dimman draum 

A'alkyrja borinn vængjum á 

Valhallar inn í sali há“, 

XLIII. 

^GrunaÖi eigi áöur mig 

Að yfir hjer mig kæmi dauði; 

Angantýrs hneit mjer hjörinn rauði 

Að hjarta, hinnst við æfistig; 
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Senu niimii emir ber«;ja blóð 

Bogandi' iim inína feigfiarslóð^^, 

XLIV. 

„llverf eg úr fogriim fljóða glaiim’, 

Feigðar Valkyrjari kallar dimma; 

Náblæjum veifar nornin grimma, 

Endaðan kveð Jeg æfistraiim! 

líeilsaðii svanna’ á Svía strönd, 

Svo kveð eg ást og Jaröar lönd!“ 

XLV. 

Svona kvað hetjan háa dauða-óð; 

Af hendi Oddur fingurgullið dró; 

Tíginnar hetju tár í auga stóð, 

Titrandi liarmageisla á J)að sló, 

„Skaltú ei hvíla eyðiströndum á, 

Agætan J)ig eg flyt til Svía lands; 

Af minum höndum haug þar skaltu fá, 

Hilmir frægasti’ í stríðum orra - dans 

XLVI. 

Eptir J)að Oddur stórar grafir gerði, 

Og gildum seggjum varp J)ar liauga tólf, 

Og rænti engan brand’ nje björtu sverði, 

En bar til þeirra sjerhvern darra kólf. 

Tyrfingur lá hjá tignum gelraj)undi, 

Sem tiðum f^vri veifði hvössum brand’, 

Og feiknalega fáður refill stimdi 

Er fóhist honum sár og dreyTa-land. 

XLVÍL 

Jar standa haugar hafs á lágri strönd, 

^ar lirannir sífelt kveða Ránar óð; 

Um miðja nátt, er blundi bregður önd, 

Blossandi skin |)ar næturelda glóö, 

Logandi fiekja leiðin funa bönd, 

Sem IJóini háreist tjöld við marar slóð; 

Og enginn þorir þar aÖ byggja nær, 

^etia með ótta alla lýði slær. 
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XLVIII. 

En nni miftnc'íítnr mjrka kyvðarstnnd, 

Er máni breg?)iir fblvum geisla’ á luiul: 

5á lífta lietjur loga fram í tjöld 

Meb IJósan brand, og gulli fáftan skjöld; 

Og borfa’ á glæstra liiminstjarna dýrö, 

Sem livelfdist fymim j-íir Jieirra líf, 

$á IJek í traustri liendi skálmin skírð 

Af skatna blóöi’, og risti sundur blíf. 

XLIX. 

Burtu gekk Oddur bræöra haugiim frá, 

Bar meö sjer líjálmar, unz banu skipin sá; 

Tóm voru Jmu, af öllum mönmim auö, 

5ví illiir berserksgangiir fjT þau lirauö; 

Lagöi svo Iietju í typting fleyi á 

Og IJet svo þessum daiiöaströndum frá. 

Gnauöaöi Kán viö gnoöar dökkleitt Iiorö, 

Gafst honum brátt aö líta Svía storð. 

L. 

Síðan hann gekk í hilmis háa sali, 

Og hjelt á brjaiju kappans sjer í mund, 

Og gjltum skildi’ og gunnarvönum fali; 

Gripina lagði’ hann niður fjTÍr hrund; 

Beið hún, að HJálmar, hlaðinn frægð og aiiði 

Og hjálmi búinn, aptur kæmi heim, 

Gmnaði mejju sízt, aö dapur dauði 

Með dimmu veldi kæmi á tíma þeim. 
LI. 

5á mælti Oddur — tár af hetju hrundi, 

Og hrigðarskýin fólu salar tjöld —: 

,,Aö heilsa beiddi HJálmar mæru sprundi, 

Við hiiinsta stig um lífsins sorgarkvöld; 

HJeðan af ekki fær hann Jiína fundi, 

NJe fáðan borið hjör, nje glæstan skjöld; 

Kveðjunni IJet hann fylgja fagran hring, 

Festarband sitt í lífsins umbreyting“. 



i 
80 

LII. 

Ijot liann bera líkið inn í .salinn, 

Og leggja J)að á bungudjúpan skjölil; 

Bliknaði svanninn, sorgar þunga falinn, 

Seig yílr nótt með liarm og clauðatjöld; 

Já hneig iir sæti niður meyjan mæra; 

Á munarvæ'ngjum önd að skýjum leið, 

Er ástin Ijet þar fljóðið fagurskæra 

Fölna sem rós við höggvinn skógarmeið. 

LIIl. 

Saman fá Oddur likin bæöi lagði 

Og Ijet þeim verpa liaug meö miklum veg, 

Og allt var gert^ sem ítur kappinn sagði; 

Yfir þeim dundi harpan sorgarleg, 

Svo hvildust loksins, langt frá heimsins glaumi, 

5Ó lifsins ástar yrði stund ei mörg, 

Und grænum íoldar sverði’ í dauða draumi 

Dýrastur Hjálmar þar og Ingibjörg. 

ATHUGAGBEINm. 
V. VII, 6. líttu: hjór rzr nant. 

— VIII, o. s. Irv., um þetta, og um Tyrfiufr, má lík*! lesa í líer- 

varar sögu ; þar er iíka öðnivísi sagt frá aðdragandanum til 

þessara atburða, en í Orvar - Odds sögu. 

— IX, 2. 1.: Svafurlami var konungur í Garðaríki ; Arn- 

grímur, faöir berscrkjanna, tók af honum Tyrfing (sjá Iler- 

varar sögu). 

— XII, 3. 1.: hríninir cr jötuns haiti, ham hans má kalla 
$ 

jötna athæfi (jötunmóð). 11 n i k a r cr Oðins heiti, e 1 d u r 

hans = 0 ð i n s b á I (sverð). 

— XLVII, og XLVIII lúta að því, sem segir um haugana og 

haiigaeldana í líervarar sögu. 



SJÖTTA KVÆÐI. 
Heimur og trú. 

I. 

]irú iindi Odílur ekki lengur þar, 

Sem Eystrasaltið veltir dökkum bárumj. 

Fóstbróðir hver því fariim burtu var, 

Fullur liann var af lirigð og trega sáriim; 

Orlaga dísin aptur Ijet Iianii líöa 

Á lagardjúp, aö kanna framar heim; 

Fór hann meö sverð um sjávarhvelið víða 

Að sækja frægö með dinimum skjaldar eym\ 

II. 

Vegsæla djiipið velti margri öldu, 

Og víða flutti þjóðum kunnan hal; 

Og norðurQöllin fólust djúpt í öldu, 

Friðurinn rikti’ í bláum marar sal; 

Og frain með ströiidiim fór nú gnoðin skjott, 

Fi'iðir á landi stóöu .skógar meiðir; 

Já Ijetu halir akker falla fljótt, 

Forvitnin Odd á fiessa grundu leiðir. 

III. 

Gekk hann J)á einn um græna bjarka sali, 

Glóöi J)ar blóminn diinmra milli trjáa, 

Og heyi’a mátti hýru mæla tali 

Á hríslum, laufi þöktum, fugla smáa; 

Undraöist mikinn Oddur jaröargróða, 

Er aldrei slíkan fyr á grund hann sá, 

Og meiðar gull, og rósa Ijómann rjóða, 

Og rökkurgeislann laufasölum frá. 
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lY. 

Loksins haiiii kom í lund, þar skugga íríðau 

Lauí^akið skógar fyrir sólu dró, 

Sá hann |)ar ílöt með fögrum blómum viðan, 

A foltlar skrxiöið geislabjarma sló; 

Gnæíðu þar meiöir iipp í bogann bláa, 

Og blærinn himna Ijek um stofna Qöld; 

Var sem að inní eikasalnum háa 

Endalaust rikti himinsælu kvöld. 

V. 
En iindir skiigga stofna sá hann standa 

Stórgeröa bygging, hvelfdu þaki meö, 

Prýdd var hún guIlP og rööiim blárra banda, 

Blossandi dýrð var allri henni Ijeö; 

Efst iippi’ á þaki gyltur krossinn glóöi, 

Geislanda Ijóma milli skugga brá, 

Aö neöan var hann dökkii drifinn blóði, 

Dýrölega’ að ofan geisla mátti sjá. 

VI. 

Úr húsi þessu heyi'ði Oddur liða 

Hljómfagran söng, sem engi lýsa má, 

Fallandi báriir fundust honiim ríða 

Að foldar hömrum út af æstum sjá; 

Blásala svifu blíÖir himinrómar, 

Bornir titrandi hljómageisliini af, 

En undir dimdu djúpir þrumu-ómar, 

Sem dökkleitt æstist leiptiirskýja haf. 

VII. 

Hissa þá settist hetjan fræga niður, 

Hlustaði’ á söng, og gleymdi flaiiga hrið; 

Saman við hljóminn himins-fugla kliöur 

Með hvellum niöi vakti læti fríð; 

Loksins með dimmiim dvalarsælii anda 

Draumblæjiim veifði svefnaværöar guð, 

Og hann til þeirra sælu leiddi landa, 

Sem láta hverfa sjerhvern ójöfiuiö. 
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VITT. 

Bluntlaði hetjaii blíöum svo í luntli, 

Borinn af öldum fagurs dýröarliljóms; 

En lolcsins værum svefna brá banii blundi, 

Af branda vakijin látum stála - óms; 

Upp reis J)á Oddur skjótt, og sverði brá, 

Og eptir hljóöi rann á samri stundu, 

Vopnaöa unz bann eygöi guma þrjá 

Elta hinn ^óröa’ um dimma skógargrundu, 

TX. 

Loksins J)eir náðu þeim sem undan þreytti, 

Af þjettum hærum var banii silfurgrár; 

Einn binna Jriggja bvössum braiidi beitti 

Og banvænt bonum veitti dreyrugt sár; 

En síöan Oddur stefndi mönnum móti, 

Mikilli list hann veiíÖi hvössiim brantl’, 

Fjellu J)eir allir fyrir sveröa brjóti, 

Og iQörvi sviptir hnigu þar á land. 

X. 

Nú stefndi þangaö mikill Qöldi manna, 

Og mikilfengan kappann starði á, 

Sem Ijet í einu leiÖir dauÖans kanna 

Með Ijósum brandi alla giiraa þrjá; 

Nú Odd þar spuröi einn af þeim að Iieiti, 

En ítur kappinn strax því innti frá, 

Og sagði gnoðir geynia föruneyti; 

Garpurinn aptur honum svarar þá: 

XI. 

„Ertú binn sami’, er allir beiöra barar, 

Og huldar leiöir fór til Bjarmalands, 

Og frægur er um fold og slóÖir marar 

A1 íölvis leik við þjóðir gajdra ranns? 

Hvert ertú sá, er rammar risa þjóöir 

Káðsnjallur fann á huldri eyja braut, 

Og jQekk þar nafn, er festu garpar óðir 

Af fránum, stáli lögðum Gusisnaut?“ 
6* 
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XII 

$á mælti Oíldiir: „sá er maftur sami, 

Siðii eg kaima vil iim ókuim lönd; 

^ekkja mig kappar vel í hildar hami, 

Um hauðurs ílöt og gjöi'völl eyja bönd“. 

Níi iiröu ítar allir við |)að glaðir, 

Að ágæt hetjan gista skyldi þá; 

Og ótal buðust ítrum kappa staðir, 

Að yimilega Iivíld hann mætti fá. 

XIII. 

Nii gekk með einum þar úr flokki fríðum 

Frægastur Oddur heiin í stóra borg, 

Sem þar var sett til gagns og gnægta lýðum, 

Og geymdi hiisin mörg, og víðlend torg; 

Spurðist nú brátt, að frægiir ver þar væri, 

Sem veldið ætti hátt og kappa dýrð; 

5ví frægðin hans og hetju - Ijómiiin skæri 

Um heiminn allan mönnum voru skýrÖ, 

XIV. 

Eiim dag kom Oddur þá við hann að máli, 

Sem átti húsið, þar sem kappinn hjó: 

„Fyr hef jeg hröndiim kynnst og björtu stáli, 

Og borizt viða 5^fir djúpan sjó; 

rieyri jeg aldrei hjerna skildi glymja, 

Nje hjörva sje eg blika upp við ský, 

Nje lúðra gang eg háan heyri rymja; 

Hermdu injer frá, hvað miindi valda því“. 

XV. 

$á mælti hinn: „það má eg segja þjer: 

Hjá mönnum þeim, er góða siðii keniia, 

$ar skjaldan hvassleg Óðins bálin brenna, 

Og brögnum ekki grandar snarpur her; 

Samhljómun manna, og menntun fögur lýöa, 

Mærastan hjer á jörðu gera friö; 

Ætlað er niönnuin ei í heiini’ að stríða, 

En elska, lieiðra’ og styrkja mannkynið“. 
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XVÍ. 

Já inælti Oddur: „margt mun þaft í heimi, 

Scm mímim huga eigi kunnugt er, 

Á foldar sviði’ og hátt í himins geiini, 

$ar liverfist kringum jörðu stjarnaher; 

Hingað til eina liefi jeg um gunni 

Hugsað, en vizkan flýði undan mjer; 

Maður ei neinn í mínu landi kunni 

Að ineta fiaö, sem frjetta iná eg hjer“. 

XVll. 

5á mælti liinn, og brosti hlítt um leið: 

„Brosir að ölluiu liiminvizkan mæra; 

Svo langt er engum unnt að þreyta skeiÖ, 

Að alvizkuiinar dýrð liann sjái tæra; 

Lítið má jeg um þetta segja })jer, 

Og því mun ráöið snjallasta, að biöa; 

Á morgun báðir munum ganga vjer 

5ar málið ílj^tja vitringarnir lýða'^. 

XVIII. 

Uin inorguninn nam mæra hetjan ganga 

Með manninuiu að fagurskrýddri liöll; 

Orðið var kvöld, og Ijósa röðin langa 

Ljómaði skært um salar - rjáfrin öll; 

Fullt var þar inni’ af ^ölda borgarmanna, 

Sem fýsti þar að heyra mærast tal, 

Og vizku löndin vildi liulin kanna, 

5ar vitringarnir lýstu myrkan dal. 
XIX. 

Nú gekk inn Oddur, gumnar viku frá, 

Og gáfu lionum rúm við innstu sæti, 

Og allir störðu stilli frægau á, 

Og stóöu upp á tá á öðrum fæti; 

var í sal, og von í værðum lá, 

Og vakna liugðist brátt úr sælum draumi; 

í salnum miðjum seggur reis upp þá, 

Og sagöi þessi orð í ræðu straumi; 
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XX. 

„lliinínsær! er sóla fjökla feliu*y 

Feiknuni þrungnar sjónir elur 

Ljósdejjandi lífsins fæöing i! 

Endaleysu undurdiinma bára, 

Eignardrottning harms og gleöitára, 

Hingín fram við himinleiptra ský! 

Opt vjer leggjum út í Jiina strauma, 

Ef vjer kynnum þína dýrð aÖ sjá; — 

En |)xi lei5ir bjanna dökkra drauma 

Djúpi sokknuin höllum þínum frá!“ 

XXI. 

„Til hvurs gæddist gumna hugiir auga? — 

Glæsta til að líta bauga 

Himna stóls um stjörnuþrunginn geim? — 

Til að líta íjölda foldar sára, 

Og farveg margra harmsollinna tára, 

Grátið aiiga’, og genginn sæluheimV — 

Flögrar hann sem fugl um geimiim víða, 

Fiiinur ei á dimmri þokuleið 

Samtengingar takmörk rúms og tíða, — 

Telur fet um endaleysu skeiö“. 

XXII. 

„Byrjar þú við blossa glæstan skara, 

Brautir þar sem linatta fara 

Fram iim himins fimbuldjúpa slóð? — 

Úr timaleysu og takmarkslausu rumi 

Teygir þú í næturstundar húmi 

Heimsfæöingar höfga þrungiö ílóð. 

Endar þú við Öfugstreymi sjóna 

Innstu fylgsnum jarðarinnar í, 

^ar sein hvílir líkið fornra fróna 

Fjörvi svipt, er aldan veitti þvi 

xxm. 

„Byrjar þú, sem byrjun enga litur? — 

Bylur hnatta geimsins þýtur 
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$jer aft eyra’, er framhjá fljúga þeir. — 

Hvaðan kom, og hvurt mim blómið fríða 

Hjer í dimmu foldar skauti líða? — 

Gat f)it.t auga glaðst af nokkru meir? — 

Vjer í miðju eina saman sjáum 

Sjerhvers þess, er himiiiskautið ól; 

Felur sig í faðmi þoku gráum 

Fæðing, dauði’, og alvizkunnar sól!“ 

XXIY. 

„Tveggja drottinn gigna stillti strengi, 

Stundir svo að lieima gengi 

Höfgajöfnum himins fram í straum’: 

Heima tvenna himins upp af láði 

Hann Ijet spretta’, og þrungna dimmu gráði 

Tilverunnar ganga fram í glaum; — 

Öðrum skýlir Ijós og leiptra drungi, 

Lagar hrönn og himiiistrauinur blár, — 

Annan felur heipt og hanna þungi, 

Hlátur, gleði, sorgarský og tár“. 

XXV. 

„Jessar liljur grams í garði standa 

Gráa fram við ægisanda,' 

Sandur þar sem sýnist stjania - her; 

5ar sem hljómar unn á geisla gráði 

Glæst í funablæ af röðul-láði, 

Eilífur þar unir Ijóminn sjer; 

Sannleiks veldið sífelt þar sem Ijómar 

Seguleflt, með óbifandi ráð. — 

Guðdómsorösins lipurt Ijeku dómar 

Lögum þegar veröld gerðist háö. 

XXVI. 

„Bládögg fellur brána nið’r af sk>jum 

Buðlungs liimna, anda hlýjum 

Borin nið’r í bikar svifur hún; 

Sjerhver dropi dýrum blikar Ijóma, 
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Dýrftar rennur æ við liimhihljóina, — 

Hlær í miðju hnattalögmáls run. 

Svo eru tárin siklings himinsala, 

Svo er þrumudrottins gleðiskál; — 

Hafglymjandi himins-unnir tala 

Huga maimsins óskiljanlegt mál!^* 

XXVII. 

„Blika lýðir Ijósa þjettskipaöir, 

Ljóma sóla bjartar raðir, 

Dynur skýja dökkur þrumusær; 

Knýjast jaröir kringum sólar Ijóma 

Knúöar |>unga tvískelfanda dróma — 

Gleðirödd í hirninþrumu hlær, 

5egir allt um {)ögla næturstundu, 

Jreytir geisli himinsólum frá; — 

Líttu, andi! lágri upi) frá grundu 

Á lagarúiij hvaö Iiiin er skær og há!“ 

xxvni. 
„Jar sem jaröarlífsins grösin gróa, 

Og gljúpum eins í marar llóa, 

5ar sem lífsins leikur mikill her: 

5ar er miöjan milli þín og sóla 

Margblikandi fram um Irimna stóla, 

5ar er hliðið, sem að enginn sjer. — 

Blindur hlýtur bragna hver að líÖa 

Brunasolliö fram á undra láö, 

5ar sem gleöi hlær. og sorgir svíða: 

Sálarinnar þar sem dunar gráð.“ 

XXIX. 

„5ar sem flæröin líöur fram og læöist, 

Ljósiö bjarta f)ví hím hræöist, 

Himnaguð sem huga mannsins gaf; 

5ar sem fátækt Jrungum dregst úr draumi 

DýrÖlegum af ríkismannsins glaumi, 

íar sem stynur harmi þriingið haf; 
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Miuiarskær þar meyjai* reiina táriii, 

Meðan bliknar roðaítigiir kinn; 

5ar sein ótal opin staiula sárin, 

An þess víkni menn og himlninn." 

XXX. 

„$ar sem rikir nmnarástin maera, 

Meyjan þar sem Ijómar skæra, 

Astarheimsins íturvoldug* sól. — 

5ar við hjartaö diinar þruman þiinga, 

$jakar sorgum ganda jafnt sem unga — 

Jar sem drottinn eymd og gleði ól; 

5ar sem leiöir sætur svefn í blundl 

Siimra önd á fagurt draumaláö, 

Meðan evmdin meinar öörum fundi 

Mærrar hvíldar, sem að allt er Iiáð.“ 

XXXI. 

„5ar sem veina villunnar í dróma 

Volaðir, meö eymdar-róma — 

Hreifast þeir, svo bresta megi bönd; 

Jar sem bál á opnuin luidum brenna, 

Út þar myi'kvir dreyrastraumar renna 

Sem að veitti voldug írelsisliönd; — 

5ar sem stundum rangir dómar rýma 

Rjetti burt með ílærðar huldum álm’, 

En þeir bíða ókoniinna tíina, 

Unz þá sigrar rjettvísinnar skálm.“ 

XXXII. 

„5ar sem allt af andans frelsi ræður, 

5ar sem allir eru bræður 

Sein að hugsa rjett um heimsins straum; 

Jar sem dauðinn harmi öUum eyðir, — 

Allt um síðir hann til frelsis leiðir 

Umbreytinga háan gegnum glaum; — 

Jar sem minning mæringanna lifir, 

JMenn sem eymduin hrífa vildu frá; 
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En þeir sjálfir stjörnum öllum yfir 

Eilíflega liimni Ijóma á.“ 

XXXIIL 

Heimur, líf, og hugsun mannlegs anda 

Himinböndum lokuð standa, 

Sannleiksorði samtengd Ijósu með; 

Huliim er sá hlekkur sjónum lýða — 

Hvenær mun sú koma fylling tíða 

Að vjer fáuni alheimsljómann sjeð? — 

Aö vjer hvílum hjá þess stillis stóli 

Er stikar rúm með árþúsunda iQöld, — 

Og með gullnum geisla’ í himinbóli 

Glæstan mælir dag og tímans kvöld? 

XXXIY. 

Jagnaði hann, en þungir rómar liðu, 

Sem þrumurödd um löptin færi há; 

Á undirdjúpa öldum raddir biöu, 

Sem ernir svífa þungum vængjum á; 

Sem dropar glærir falla fögrum ómi 

Á foldar blóm, er hlæja sólu mót: 

Eins liðu hljóðin Ijett á dimmum rómi, 

Liðin frá djúpri samstillingar rót. 

XXXV. 

$á hætti söngur, seggir risu allir 

Af sætum upp, og gengu húsi frá; 

En þegar tómar voru háar hallír, 

Höíðingi annar tók að mæla þá; 

En Oddur beið, og ítar nokkrir fáir, 

Sem eptir voru’ í háum ræðu sal; 

Glumdu við tjöld og hallar bogar háir, 

Halurinn þegar vakti þetta tal: 

XXXVI. 

„Allan heiminn alda gerði faðir 

Engum hlut nje líkamsefni af, 

Sjálfum sjer hann setti ótal staði: 

I sverði foldar, og um dökkleitt haf; 
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Kraptur hans i hliituui öllum ríkir: 

Hiniiiitungl og inaðkurinn í jörö, 

Og allir hlutir í því eru líkir, 

Að eilífra þeir hafa laga vörö“. 

XXXVII. 

^Eilíf nauðsyn öllum ræöur heimi; 

Upphaf gjörvalls er luin heims um slóö, 

lívaöa nafn sem henni gáfu’ í geimi 

Guinnar, eÖa annara hnatta f)jóö. 

^ Ef að allt var gott, sein gerði faöir 

Gjörvalls þess, sem er um heima svið, 

Já hans eru allir góðir staöir, 

Eilíft J)ví J)eim ræöur lögmálið^^. 

XXXVIII. 

„Fullkominn í fyrstu byTjuii sinni 

Fram gekk drottinn öllum hlutum í; 

Ekkert getiir gjönalls heims um inni 

Gangi breytt, sem ætlaöur var J)V!. 

Til Iivers muiuli tiggi hæöa breyta 

Tignarlegum veldisfetum J^eim, 

Fullkomin sem fyrst hann gjöröi veita 

FjÖrvi, dauða’, og allri veru’ í heim?“ 

XXXIX. 

,.Verðanda nauösyn velti hárri öldu 

Verunnar, fram á takmarkshundian hyl; 

Án hennar tíö og rjáfrin rúmsins köldu 

Reynast aö vera ei í heimi til; 

Almættið klæddist líkamlegum Ijóma, 

Lögum eilífra krapta bundið af; 

En J)aö að leita alvizkunnar óma, 

Almættið sjálft í manninum sjer gaf“. 

XL. 

„Á fyrri öldum fengu ítar skoöaö 

Ferlegu myrkri J)akiim veru heim, 

Og J)á Qekk andinn möniuim blindur hoðað 

Bjarmann óljósa’, er trúin veitti Jieim; 
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En alheimslögia sniátt og sinátt íir drunga 

Svartnættis, liöu fiam í geisla dýrh, 

Og dýröar orðin, dregin stöfum þunga, 

Dróttir |)á sáu’, í eilíföinni skírÖ“. 

XLI. 

„Krossinn, sem hátt á kirkju vorri Ijómar, 

Á Krist oss minnir, sem aó heimi dó; 

Kenningar lians oss ætíó efli rómar, 

Ástar logeldinn liann úr myrkri dró; 

Hatur lir manna lijörtum hurtu líÖi, 

Ilverfist í elsku, sem })að áðnr var, 

Hið sanna ætíð sigrar lieims í stríði 

Með sjálfu sjer, og drepur eymdirnar“. 

XLII. 

Svo kenndi liann, en Oddur undrast náði 

Alheimsins dýrö, og kenninganna vald, 

Dvaldi liann nú um Iiríð á lýöa láöi 

Ljósfögrum uiulir visindanna falcF; 

Skíröur var hann í skærri trúar öldu, 

Og skatnar Jieir, er honum voru meö, 

5ví vitringarnir æ þeim trúiia töldu, 

Svo tign þeir fengi sannleikanna sjeð. 

XLIII. 

Nú fýsti Odd að kanna langar leiðir 

Að löndum þeim, þar fyrsti hjarmiim skein 

Af sannleiksljósi’, er seggja liarmi eyöir, 

Jar sólin reis úr þokudimmu hrein; 

Jórdanar til hann bjó sig brátt aö ganga, 

5ar bláum öldum vizkiisjólinn hár 

Laugaðist, fyr en leið hann færi stranga, 

Ev lækna vildi’ hann foldarbarna sár. 

ATHUGAGllEINIR. 

Vers; XXII, Hjer cr rakin lcidin frá enu stæðsta (tcleskopisk) 
til ens smæðsla (inikroskopisk) í heiminum, mcð tilliti til 

t 
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stærðar. Som dænii npp á mismuninn nefni jeg, að 

llerschel hjolt, að Ijósið frá hinnm fjarlægustu stjörnu- 

{)okum, seni hann sá í lukirnum, hefði vcrið tvær milíónir 

ára á leiöinni til jarðarinnar, en Ijósið fer 41,000 mílna á 

secúndu hverri, og 148 inilíónir niílna á kliikkustundu. 

Einn teningur, þumlunn^ur á hvern ve^, af eins konar 

steinteguud í J)ýzkalandi, inniheldur 40,000 inilíónir af 

sleindum smádýrum. fietta eru þær inestu mótsetningar 

hins stæðsta og hins smæðsta, er vjer þekkjum. — Með 

heimsfæðingu meinast, að heiinar (þ. c. sólkerfi) sjeii 

allt af að myndast enn. Sköpunarverkið er cilíft. — líöfga 

þrnngin kallast myndun hciinanna, af |)ví þungalögin 

ríkja sem grundvallaröfl alheimsins. Ofugstreymi sjón- 

anna er svo að skilja, að vjer skoðum ekki cinungis það, 

sem er aö verða (verðandi tíð), 1. 1—6, heldur líka orðna 

og umliðna tíð (vjer förum aptur á bak í tínianum). L. 

7—10 lúta að hinum mörgu lifandi verum, er áður voru 

á jörðunni, en nú eru allar dánar og orðnar að steini. 

Hafið (aldan) var þaÖ efni, sein lífið byrjaði fyrst f. 

Um þetta vona jeg að gcta talað betur í bók sjer, sem 

jeg ætla að gefa út, ef kostur er á. 

Vcrs: XXIV. Höfgajafn straiimur himins lýtur að {)ví, aö 

allt í hinum vcranda heimi er samhljóða og í jafnvægi, 

J)ó það sje í baráttu og stríöi (sbr. Leibuitz, Monaden- 

Ichre; Harinonia pra cstabilita). þessir tvcir heimar 

cru hinn andlegi og hinn líkamlegi heimur; hinn síðari er 

í I. 7—8, en hinn fyrri í I. 9—10. (Tilviljun = vilji; 

og nauðsyn). 

— XXVII. Tvískelfandi drómi þungans er niiÖflótta 

afl og miðsóknar afl, því þessi tvö öfl, scm knýja hnett- 

ina i kring, láta þá eins og skjálfa í tvær stefnur, svo 

hin þriðja (hringiirinii) kemur fram. 

— XXVIII. Hjer er drepið á, að á milli nauðsynjarinnar 

(náttiirunnar) og tilviljunarinnar (meðvitundar, vilja, mann- 

legs anda) liggi hið meðvitundarlausa líf dýranna og jurt- 

anna, og að menn ekki sjái neinn yílrgang frá einum hlut 

i annan, heldur einungis hlutinn, eins og þcir þegar eru 

komnir fram, sb. v. XXHI, 1. 7—10. 

— XXXII. í I. 4—6 cr drcpið á, að enginn verulegur dauði 

sje til, heldur iimbrcyling, og að allt sje eilíft, en und- 

irorpið umbrcytingu frá verra ástandi (ef það er í því) 

til bctra. 
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Vers: XXXIII. í I. 7—10 er drepið á að tími og nnn, sem eru 

gniiidvallarhugmyndir fyrir heiminum, en ekkert út af fyrir 

si^, sjeu óaðgreinanleg ínnbyrðis, og inegi raælast hvert 

með öðru. Saraanber: Spinoza, Cogitationes melaphysicae, 

II, Cap. 10, § 5. 

— XXXVI. líjer er drepið á, að guð n'ki sjálfur í öllum 

hlutum (sje allstaðar nálægur), og að heiraurinn sje gcrður 

af engu. J)etta hefir inönnum injög greint á um, og vil 

jeg ckki fara dýpra í það hjer. Sb. Martensen, den 

christelige Dogmatik, bls. 141—142; Straiisz, den christe- 

ligeTroeslærc, bls. 541—544. 

— XXXVII. Iljer segir að hin eilífa nauðsyn sje upphaf 

og orsök heimsins; guð er þá, Jiegar hann kemur fram í 

hciininura, sama sem hin eilífa nauðsyn: „Eg segi því, 

cins og eg nýlega hefi sagt, að heimurinn sjenauðsyn- 

leg verkun guðlegrar náttúru, og ekki gerður af lilviljun 

(o: sjálfræði, vilja; dico igitur, ut iam niodo dixi, mund- 

uin divinae naturae necessarium eífectmn, eumque 

fortuito non esse factum, Spin. Epist. LVIII, 5.). þess 

vegna er allt í sjálfu sjer gott í heiminum, af því það er 

undirorpið hinum eilífii lögum sannleikans; ekkert er illt 

í sjálfu sjer (Spinoza tekur híð góða og hið illa frá öðru 

sjónarmiði, Sb. Ethica, pars IV, praef., og de intellectus 

cmcndatione, Tract. II, 12). 

— XXXVIII. Guð getur ekki hugsasl án heimsins, ogheim- 

urinn ekki án guðs; (sb. Strausz, den christelige Troes- 

lære, overs. af Bröchner, bls. 556: „ílegel, Religions- 

philosophi, I, S. 122. II, 8.157.181“). Allt sem guð gerði, 

var gott (I Mós. b., 1. 31), þ. e.: fullkomið; þess vegna 

er undarlegt, að hann skyldi þurfa að breyla því; hjer 

undir koma kraptaverka - lærdómarnir (Sb.: það virðist 

vera meira kraptaverk, ef guð ætíð stjórnaði heiininum 

með hinum cinu og sömu óbreytanlegu lögum, en hann 

skyldi vegna heimsku niannanna breyta úl af þeirri reglu, 

scm hann sctti í náttúrunni á haganlcgasta hátt og með 

fullu frjálsræði^ — „maius videatur esse miraculum, si 

Deus munduin semper uno eodemque certo atque immu- 

tabili ordine gubernaret, quam si leges, quas ipse in natura 

optimc et mera libertale sancivit , propter stultitiam 

hominum abrogaret. Spinoza, Cogit. metaph., II, Cap. X, 

§ 5). Sb. cinnig Marlensen^ den chr. Dogm., umenglana: 
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„Hvað Philosophien kalder Ideer, hvað Mylhologien kalder 

Giider, det kalder Aabenbaringen Eiigle“, bls. 155. 

Vers: XXXIX. Um rum og tíð, sjá v. XXXIII. — I. 7—8: 

heimurinn keiiuir til meðvitundar og sjálfs - skoðunar í 

manninum („Mennesket er den frie, personlige Enhed af 

Aand og Natur, en aandelig Sjæl, der ikke som Natur- 

sjælene er fangcn i Legemlighed, men er bestemt til frit 

at aabenbare sig gjennem sit Legeme som et Aandens 

Tempcl; — Aandeverdenen samler sine Straalcr i Men- 

neskets Indre, som i det altforenende Brændpunkt“; Mar- 

tensen, Dogm. bls. 162 og 163). 

— XL. Hjer segir um mismnninn á menntun ens forna og 

ens nýja tínia; áðiir cn inenn gátu skilið öfl náttúrunnar, 

líjeldu menii að allt væri „yfirnáttúrlegt“, sem menn ekki 

gátu gert sjer grein fyrir; aðgreiningin á milli menntun- 

arinnar liggur í náttúru - vísinduiuim, sem eru einkenni 

hins seinna tíma, (Sb. SteíFens, over Naturphilosophiens 

Forhold til den empiriske Natiirvidenskab, i Forhandlinger 

veð de skandinaviske Naturforskeres andct Möde, 1840, 

pag. 25). 

— XLI. L. 5—6 lúta að því, að hið illa er komið í heiminn 

af mönnunum, af heimsku Feirra og sjálfselsku, og f)að 

nær ekki lengra en til mannanna sjálfra. L. 7—8, þ. e. 

að saniileikurinn sannast með sjálfum sjcr, og þarf engin 

kraptavcrk til staðfestingar. 
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SJÖUNDAKVÆÐl. 
H i I d i r. 

I. 

Hííi byrjaí^i’ hetjan leið að kaiiiia laiiga, 

Og laiiclií^ hvarf, og inargar sólir runnn, 

Fór hann þar engir ítar leiðir kunnu, 

Og áfram nam í sii?)urátt liann ganga; 

KarpataQöll og ís á Elhrus tindi 

Ágæti kappinn glöðiim liuga sá, 

Jar svifu ský í svöhim morgimvindi, 

Og sólin liellti logageisliim á, 

II. 

Og suður íyrir Svartaliafsins hriin 

Setti hann leið, aö Evfrats lágum ströndum, 

Jar enn |)á minnir dauf og dáin rún 

Á drótt, sem áður rjeði miklum löndum: 

5ar Nínus - borg með breiðum torgum stóð, 

Og Babilón með livelfdu aldin -vengi, 

5ar Labínetus leiddi drottins þjóö, 

Og leika Jiiöum bauö á gullna strengi. 

III. 

Og Arabíu eyöimarkar sand 

Hann yfir fór með björtu gunnar skrúöi, 

Jar heitur vindur líöur yfir land, 

Og lipur fákur margopt sandinn kmiöi: 

Unz loksins Iiafsins rauöa hann við strönd 

Hepta nam för, Jiar dökkleit brotnar alda, 

Kannaö hann hafÖi heimsins frægust lönd, 

Og heitan sand, og Qallatindu kalda. 
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ÍV. 

5ar fann liann borg, er byggöu risa þjóðir, 
Og hjörgin gnæföu allt í kring um há; 
Hann fýsti nijög að kanna seggja slóðir, 
Og segg einn liitti skógar mörkum á; 
Með honum gekk hann inn í sveita sali, 
Er suðræn átti jötnaþjóðin stór; 
Minni var hetja’, en meiri þó í tali, 
Og niikiim flekk því heiður, þar hann fór. 

V. 

Dáinn var hilmir ítur um þann tíma, 
Sem áður stýrði ríkjum þessa lands; 
Og leita skyldi meðal allra íma, 
Hver eptirmaður veröa skyldi hans; 
Jussinn, sem Oddur átti gisting hjá, 
Á íta þeirra Hildir nefndist jöröu; 
Dóttir hann átti, sú var horsk og há, 
Er Hildigunni jötnar kalla gjörðu. 

VL 

Einn dag kom Hildir hár við Odd að máli, 
Og hægt að efni þussinn við hann fór: 
„Sjeð hef jeg þaö, aö sverða beittu stáli 
Með snild þú ræður, ei þó sjertu stór; 
Vitrari ertu’ en verir hjer í landi, 
Vil eg því biðja þig um kænleg ráð 
I einum hlut, sem öUum þykir vandi, 
Og aldrei varð meö hægu móti náö“. 

VIT. 

„Konungur enginn hjer nú ríki ræður, 
Og rekkar þrir nú konungdóminn þrá; 
Jeir eru allir saman bornir bræður, 
Og bragnar engir mega sigra þá; 
Hver þeirra öðrum orðið getur skæður, 
Er allir keppa veldið lands að fá; 
Legðu nú einum ágæt ráöin hjer, 
5ví einn af hræðrum þeim jeg sjálfur er". 
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VIII. 

„Á ára - mótiim milding mi skal velja, 

Og mestur sjerliver fram sig býður þá; 

Ferlega gripi fram {)ar þá skal selja, 

Framgjarna hunda til þess leiks skal fá; 

Og frægðarverk þar íögur upp skal telja; 

En fylkir ríkis veröur halur sá, 

Grimmastan sem að getur sýnt f)ar hund, 

Og gildust verk um land og marar sund. 

IX. 

Já mælti hetjan: „upp hjá Elbrus tindi 

Jeg ógurlega gamma búa veit, 

Jar allt af snjór í svölum himins vindi 

Sjálfan sig elur, hátt í flalla reit; 

Gætum vjer einum gamma þeirra náð, 

5á get eg, að það þyki mestur vandi; 

5jer kunnið ei að kanna himins láð, 

En króklist allt af niö’r á foldar sandi“. 
X. 

„Dýr veit eg eitt á Alpa Qöllum byggja, 

Sem enginn vann af mennskra hölda þjóð; 

En mín er gildum merkjum stoðiið hyggja, 

Að máttur þinn og hreysti sje þar góð; 

Vjer munum freista brátt að beita ráðum, 

Ef bilar ekki afl nje hugur þinn: 

Já mætti verða’, að mjög þú ykist dáðum, 

Og mikill lands þú yvhiv höíhinginn". 

XI. * 

5á mælti Hildir: „mun jeg vel þjer launa, 

Ef mildings tignar hjálpar þú mjer til; 

5ví mjer það hefir ótal ollað rauna, 

Að ei því kem eg fram, sem helzt eg vil; 

Mim jeg þig gera mikinn jarl í landi, 

Og minni dóttur gipta, Hildigunni, 

Og sæma auöi þig, sem ægisandi, 

Og öllu því, sem bezt eg halda kunni^^. 
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XII. 

Bjiiggiist þeir nu aö fara langa leiö, 

Að Ijósum, jökli þöktum Elbriis tindi, 

Er margopt þoldi mikla jelja-reiö, 

Á meðan sumri glæddist dala rindi. 

Komu þeir brátt að breiðum jökulsalí, 

$ar blágræn gein í ísi svellagjá; 

Jar mátti líta marga gamma’ og vali 

I miklum hringum svífa’ um loptin blá. 
xm. 

íá sagði Hildir: „hvernig má nú seilast 

í himininn, sem er svo afarhár, 

Að skýin hverki skekkjast neitt, nje deilast, 

5Ó skjóma reiði jötuns armur knár?“ 

$á brosti Oddur við, og benti álm, 

Og beiltum upp hann Gusisnaiiti skaut: 

Blikaði örin björt með jötna sálin, 

Blóðugur strax á jörð einn gammur hraut. 

XIV. 

5á mælti Hildir; „mikill ei er vandi 

Að miða broddi |)eim, er áttú þar, 

50 ekki mínu þegnar hann í landi 

Jekki, nje kunni magnað galdra far; 

Nú mun jeg sýna fjer, að grimmu grandi 

Eg gainma lýðinn sæmt nú geti snar, 

Ljáðu mjer brodd og boga, til að skjóta, 

Og brátt mun einhver gammur niður hrjóta“. 
XV. 

Ljeði |)á Oddur fagran álm og flaug 

Fúlefldum risa; strax hann bogann dró; 

En örin gegnum upplieimsloptið smíiug, 

Og enginn gammur fyrir Hremsu dó; 

Mist hafti örin mátt og veldið háa, 

Er mundu kappans ei liún dregin var; 

Afl -laus hún fjell á jökul-landið lága, 

Og lagðist f)ýð við hetju fæturnar. 
7* 
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XV í. 

Jegjandi risinn ijetti Oddi bogann, 

Og ráðin ksenu þá fyrst iindrast nam, 

Er sá hann þjóta flaug, sem leiptur - logann, 

Og láta val í dauðan breytast ham. 

Brosti þá Oddur enn aö styrkum dreng, 

5ví enginn fannst, er boga jafnt sem Iiann 

Með lögðum örvum draga kynni’ í keng, 

Og knýja skeyti’, um gjörvalls heimsins rann. 

XVII, 

$á mælti Oddur: „klærnar skaltu skera 

Af skepnu þeirri’, er unnið höfum vjer, 

Og nefið með; það hygg eg heppni vera, 

Er hlotnast hefir slíkur fengur þjer; 

Ei munu jötna í þvi skilja halir, 

Að örin hafi drepið himna þjóð; 

Halda þeir víst, að himins iniini salir 

5jer hundkunnugir, eins og jarðar slóð“. 
XVIII, 

Nú gerði risinn eins og Oddur sagði, 

Og allt það tók, sem vitur rjeði hann; 

Og dáöist mjög að dýru kaj^pans bragöi, 

Sem dauða þannig gamma lýÖnum fann. 

Hjeldu þeir nú af háum Elbrus tindi 

Um Húnaland, og komu loksins þar, 

Er mikill þekur moldu jökla lindi, 

MundíaQöll sem kalla þjóöirnar. 

XIX. 

Komu þeir þar aö kletta bröttum böndum, 

'þar breiðar voru’ og langar ^allagjár; 

Óskaði Hildir aptur sjer að söndum, 

Jar seydda vindu flytur himin blár; 

Fúlefldur jötun fór sig þá að beygja 

Fyrir því veldi, sem í jörðu bjó, 

Og kvaðst nú von í heimi enga eygja; 

En Oddur brosti viö, og lítið hló. 
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XX. 

Af mikluiii liuga og mælskri kapimns ræöu 
F 

I myrka gjá nii risinn niður steig, 

Og stundi opt viö liræöslu’ og mikla niæöu, 

Sem mesta þá hann fann á jarðar teig; 

Og eptir honum Oddiir Ijettur fór, 

Sem yndislegan dans hann væri’ að stiga; 

Fyrir þeim loksins lá þar hellir stór; 

Jar Ijet nó Oddiir hendi niður síga. 

XXI. 

Síöan hann mælti: „dýrið dvelur þar 

I draumi kulda enn, í volgu híöi; 

Jríföu nú vel og hart í hlustirnar — 

Hygg eg aÖ skelfa munirö’ alla lýði, 

Er kemur þú með kynja stóra Imndinnj 

Sem kremja má það allt, sem fj^rir er; 

Oll mun þjer standa opin jötna grundin, 

Og allir kojiimgdóminn veita þjer". 

XXII. 

$á dró sjer þykkvann flildir upp á hendi 

llanzka, og seildist inn i djúpa gjá; 

Og sterkur brátt hann bessa Iilusta kenndi, 

Og björninn dró hann volgu hýÖi frá; 

Með grirnmd jþá dýriö liart á risann renndi, 

Rainmefldur það hann feldi’ að jörðii þá, 

Og þæfði björninn, unz hann ekkert gat, 

En apturfótum á hann hræddur sat. 
XXIII. 

Nú fóru þeir úr ^allasölum háum, 

Og foldar lönd þeir yfir gengu mörg, 

Unz komu þeir að eyja böndum bláum, 

Jar bjartleit stóðu Grikkja þjóða hörg; 

Fengu þeir skip, og fagran segla skrúða, 

Og firða, til að leiða þá um haf, 

Vindurinn Ijek um flötinn ægis ílúða, 

Og fríðan byr þeim uppheimsloptið gaf. 
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XXIV. 

Undu þeir seglin iipp viö gullna liiuia, 

Og ægisblærinn þandi hvíta voð, 

Og yfir breiðar bárur ægis tiina 

Bruna tók hart í norðanvindi giioð; 

reis upp Hildir, lirifiim jötuns móði, 

Og hræðilega sig á bita skók, 

Svo lá við sjálft, að fylltist skip af ílóði; 

Ferlega risinn þá að öskra tók. 
XXV. 

„Hvað er það lýðs, og illar galdra þjóðir% 

Hann ólinur mælti, svo aö skulfu börul, 

„Sem flytja oss um ægis víöar slóðir, 

Svo öll mjer fyrir sjónum lilaupa lönd? 

5ví kunnið þjer að neyta ekki ára, 

En illa kjósið heldur galdra list? 

Hygg eg að allir vjer á beði bára 

Nú brátt Iijer fáum auma’ og kalda vist*^. 
XXVI. 

5á mælti Oddur: „ekki þarftu’ að hræöast, 

ÍÞví allt fer vel á skipi voru nú; 

Um langan veg við árar allir mæðast; 

50 öllum sterkar getir róið þú; 

Vindurinn þemir voðir segla breiðar, 

Og vota báru þannig klýfur gnoð; 

Ef falla þær, þá fá að standa skeiðar, 

Sem festar væri akkeris við stoð“. 

XXVII. 

Nú lægðu þeir á lagar bláum vegi 

Ljóshvítan dúk, og feldu hann af rá; 

Linaðist gangur, löndin hlupu eigi, 

Er lagðist gnoðin bylgju-lialla á; 

Já Ijet sjer Hildir loksins ólmur segjast, 

Er listlr fagrar stýrimanns hann sá, 

Og enn sem fjTri aílið varð að beygjast 

Agætri fyrir kunnáttunni þá. 
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XXVIIL 

Nú sigldu þeir, og leiöir langar fóru, 

Uiiz loks þeir komu jötnagrundu á; 

Hildir þá læsti’ í húsi einu stóru 

Híðbjörninn grimma Alpatindum frá; 

Klærnar af dauða gamminum bann geymdi; 

Og glaður síðan eptir degi beið, 

Að björninn fram úr fylsninu bann teymdi, 

Er ferlegt átti’ að þreyta víga skeið. 
XXIX. 

En Oddur mælti vitur risann við, 

Og vel bann orðum stillti sjer frá munni: 

„Ei mun jeg sjá, er leikinn þreytið J)ið, 

5jóð kaim að gruna, að jeg fleira kunni, 

En bjer í landi leikið geta menn, 

Og Ijái ráð, sem bezt þjer mimu blýða; 

í dimmum skógi dægur eptir þrenn 

Frá döglings vali, mun eg Jnn því bíöa“. 
XXX. 

Nú þegar fáir eptir dvöldust dagar, 

Unz döglings skyldi byrja ferlegt val, 

^á Oddur svo með ítrum ráðum bagar, 

Að einni’ bann náöi HildigunnP á tal: 

„mun jeg nú fara^, mælti bann „af láði, 

Og mildingsvalið ekki borfa á, 

$vi vera kann, aö ekki eptir ráði 

Allt fari því, sem Hildir Qekk mjer bjá“. 
XXXL 

mun bann á mig brímnis leggja bendur, 

Ef bann ei öðlast konungsvöldin mær; 

En ef bann æðst í stillis vali stendur, 

Já stefnir bann mjer jarladómi nær; 

íá mun jeg aldrei bjeöan burtu balda, 

Nje beimsins víðar kanna breiöan stig; 

En annað skapanornin kveöur kalda, 

$ví kveð jeg bjerna engan, nema þig“. 
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XXXII. 

„Á biirtu mun jeg brátt úr landi snúa, 

Og buðlung þessa ríkis aldrei sjá; 

Ei mun jeg því á beði með þjer búa, 

Nje Bauga dóttiir lengur Iivila hjá: 

Ef mey þú átt, þá muntú þeirri halda, 

5ví meyjar ekki hirði jeg um grand; 

En sendu mjer, þó svífi miUi alda, 

Son, ef þú fæðir hann á þetta land“, 

XXXIII. 

Nú vjek sjer Oddur út í bjarka sali, 

Og eptir grimnmm þurs í leyni beið; 

Vildi hann frjetta’ af niæru mildings vali, 

Hver mestur orðið hefi^i leiks um skeið. 

Svo beið hann þar, unz hann úr leyni leit, 

Hvar löngum fetum stje á víðri grundu 

Jussinn, og horfði’ um hárra eika reit, 

Og hátt þá sagði, svo að bjarkir dundu: 

XXXIY. 

„íllt er það nú, að ei eg fæ þig hitt, 

Oddur hinn vitri’ og hollasti í ráðum! 

nú er landið loksins orðið mitt, 

Af lipurleika’ og góðum þínum dáðum; 

Sigur mjer unnu í siklings frægu vali 

Snildar - ráð þín, og mundi’ eg launa nú 

Með Rínar málmi’ iir myrkum hainra sali 

Mærustum þjer, ef hjerna værir þú^. 

XXXV. 

„Hefir og borið Hildigunnur svein 

Hraustan og vænan, þjer mun hún hann senda 

Tíunda hans viö æskuársins enda, 

Er orðinn er hann fær að bera flein; 

Skírðu hann Vigni skatnar hjer á grundu, 

Og skilfings Ijómi glumdi hátt við rönd, 

5á fæddist hann um foldar dimma stundu 

Til frægöarverka’ um gjörvöll heimsins lönd“. 
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XXXVI. 

^Burtu jeg siiý, f)vi brátt skal rikis gæta; 

En beri þig á þessa skógargrund, 

5á vil eg, að þú finuir íjeið mæta, 

Sem fela mim eg lijer í dimmum lund; 

Yfir það legg eg stein, svo stormar eigi 

Sterkir því íeyki yfir jarÖar ból, 

En efst á bjargiö björ við skjöld eg hneigi, 

Sem hlaöinn gulli Ijómar eins og sól“. 
XXXVII. 

Svo mælti hann, og katla kynja viöa, 

Sem kraptastæltri hjelt hann á í mund, 

Hann setti niÖur; glóöi gullið fríöa, 

Og geisla brá um dimman skógarlund; 

Ljet liann þar upj) á hellu þykkva’ og þunga 

Svo þegnar margir ekki gátu lypt; 

En efst á heimi skálm og bauga bunga 

Blikuðu glæstri Freyjii tára skript. 
XXXVIII. 

Hjörvi og skildi hraustur Oddur náði; 

En hellusteinninn kyrr og fastur lá, 

Og gulli þungu þrýsti liann aö láði, 

Og þoka enginn mátti homim frá. 

Síðan hann gekk í norðurátt að nýju, 

Og nálæg öll liann fór um austurlönd, 

5ar sem aÖ vindur svalar suöri hlýju, 

Svifinn af dökkri rauða hafsins strönd. 
XXXIX. 

Kom hann á aldna’, i eyöi lagða staði, 

Jar andinn fyr á gullnu skýi leiö; 

Jar fyrsta sinni daggar dropinn glaöi 

Úr draumi þungum hreifst af geisla reiö; 

5ar ástar orðin fyrst um loptið liðu, 

Og Ijiifur drottins friöarboðinn skein; 

5ar lækur Kedrons Ijósa vekur iðu, 

Og ijóinar Jórdan skært viö gráan stein. 
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ATHUGAGREINIR. 

V. 1, 5. línu: Karpatafjöll eru á Húngaralandi, enElbrus er 

hæðstur tindur á Kákasusfjöllum (fyrir austan svarta haf). 

— II, 5—8. 1.: Nínusborg (Nínive) lá fyrir norðan Babí- 

lón; báðar fessar borgir voru fyrrnieir frægar fyrir sakir 

mikilleika og veldis; 6. I. lýtur að J)ví, að í Babílón voru 

aldingarðar byggðir á huldu (á súlum og bogum). 7—8. 1.; 

Labínetus (rrtz Nabonnedus) var eginlega ekki sá, sem 

herleiddi gyðinga, en hann var einn þeirra konunga í Babí- 

lón, sem hjelt þeim í ánauð (hann var seinastur hinna babí- 

lónsku konunga). Gyðingar kölluðu sig sjálfir þjóð drott- 

ins. 8.1. lýtur að sálmi Davíðs: „í Babílón við vötnin ströng“. 

— V, 3. I.: ímar jötnar (líka í II. kvæði, v. XLVI). 

— VIII, 4. I.: með hundum meinast hjer vargar eðaóargadýr. 

— XIII, 7. 1.: jötna sálmur (eginl.: „munntal ok rödd ok orð 

jötna“, Sn. Edda, 68) er gulls kenning (Sb. Landavísur, ept- 

|)orI. Repp, í IX. ári Fjölnis). 

— XVIII, 8. 1.: Mundíafjöll — AlpafjöII. 

— XX, 1. 1.: hugur er hjer ekki haft sem þor, heldur sem 

löngun. 

— XXIII, 3. 1.: eyja bönd Z höf; liörgbyggingar (hof). 

7. 1.: flötur ægis flúða er haft sem sjávar kenning. 

— XXXI, 1. 1.: hríranir er jötunsheiti (sb. V. kvæði). 

— XXXII, 4. I.: Baiigi er jötunsheiti, 

— XXXV, 6. I.: Ijómi sverð; rönd skjöldur. 

— XXXVII, 7. 1.: baugur rr:; skjöldur. 8. 1.; skript Freyju 

tára er haft fyrir giill - búnað (gullstafi; tár [grátur] 

Freyj u = gull). 



•J07 

ÁTTUNDA KVÆÐl. 
Ögmundur Eyþjófsbani. 

I. 

Eiiin gekk nú Oddur niörg um löndin lengi, 

Og lýði enga eða byggöir sá, 

Og ekki reyndi hjör á liildar vengi, 

Nje Iiaröar flaugar skjaldarbungu á; 

Minntist hann enn á fyrrum fallna drengi, 

Fjörmikinn Jórö, og Iljálmar hugimi - prúöa, 

Og Ásmund — nú var þeirra eptir engi, 

Sem áður honum fylgdu’ á vegi súða. 

II. 

Einn dag hann settist undir háa eik, 

Umliðna tíðin leið þá hans að sjónum, 

Með hetjufrægð, og hjör, og líkin bleik, 

Og hildar dans á svörtum marar ijónum: 

þá kom þar halur fram úr fríðum lundi, 

Fölur, með rauöan kamp, og ekki hár; 

Jlann gekk þar að, sem lietjan sá í blundi 

Horfinnar tíöar mynd og dreyrug sár. 

III. 

MeÖ nafni Oddi þessi heilsar halur 

Hóglega’ og blítt, og mælir svo um leið: 

„Nú er þjer ekki rammiir reiddur falur, 

Nje randir klofnar vals um dreyrugt skeiö; 

líauðgrana nefna rekkar mig á grundu, 

Reginkunnan, þó nú jeg þekkist ei; 

Hvaö er þjer nú í huga þessa stundu, 

Sem horfir þii með ástarhug á meyV^^ 
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IV. 

Já inælti Ocldur: ^iuargar sorgir þjaka 

Nú mínum liug, svo engi talið fær: 

Ástvini marga mimdi disin taka, 

Og myrkum löndum Heljar llytja nær; 

Ásmundur dó, er örin hjartað knúði, 

ítrastur jþórður ijell í dauðans blund, 

Og fremstur allra, Hjálmar hugum-prúði 

Hvílir í dökkri fold, á Svia grund 

V. 

„Hefndi jeg þeirra’, og hetjur margar dóu 

I hjörva leik, er dundu lúðrahljóð; 

Valkyrjur sætt í háu lopti lilógu, 

Er hetjan mæra stillti dauöa- óð; 

í hug er mjer til hildar leiks að rnana 

Harðsnúinn þegn, er íllt mjer gerði mein, 

Sein nefna þjóðir Ogmund Eyþjófsbana, 

Illan og göldriim háöan tröllasvein“. 

VI. 

Höfuðið á sjer hristi’ og skeggið síða 

Ilalurinn þá, og brýrnar saman dró: 

„Betra er allt um foldar ílötinn víða, 

Og fýlda eitrið, sem að náinn spjó: 

En þessi ver, sem verstur er á foldu, 

Vargefld sem göldrum fyrri þjóðin jók; 

Og alla hristi, eins og fis, að moldu, 

Nema’ eina þá, er Skuld und verndir tók“. 

VIí. 

„Æfi hans kann eg segja þjer, og sýna 

Að seggur þessi ekki mennskur er: 

Bjarmar í smar raunir gerðu rýna: 

Er runnu fyrri seggir undan þjer. — 

Hárekur nefndist hilmir Bjarmaþjóða, 

Og honum hjá þeirlögðugýg á beð; 

Við honum gat hím soninn illa’ og óða, 

Sem áður þú í rómu hefir sjeð“. 
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VIII. 

„()gniiind þeir nefndu verinn vatni ausinn, 

Var hann sem bik um allan skrokkinn f)á, 

Og niður laföi flóki fyrir hausinn, 

Ferlegan svip hann hafi)i á aö sjá, 

Fúlefldiim siÖan Finnum þeir hann sendu, 

Aö fylltist hann af kynngi’ og galdra-list; 

Og Finnar honum :Qölkynngina kenndu, 

Og íjögur ár þeir Ijeöu honum vist“. 

IX. 

„Eyþjóf menn nefndu ítran hervíking, 

Sem allir hræddust menn um Ránar slóðir; 

MeÖ honum æddi Ogmundur í kring, 

Og undur miklar nam sjer hrannar glóÖir; 

Sem einkasyni’ af ást og góðum hug 

Eyþjófur hoinim gerði allt hiÖ bezta; 

En Finnar höííu feikna aukiö dug 

Ferlegan hal, til illskuverksins mesta". 

X. 

„Jví þann, sem honum unni ástum með, 

Og ynnilega honuni víking kenndi, 

5ann myrti hann um myrka nótt á beð, 

Og mæki beittum gegnum hjartað renndi. 

Ögmundur síðan átta kappa valdi, 

Sem ætíð honum fylgdu’ í hildar leik, 

Og marga huldu undir foldar faldi, 

Og fölvan vöktu ná og líkin bleik^. 

XI. 

„Síðan aö honum seiddu Finna þjóðir, 

Að sverðin engi, eða nokkur ör, 

Nje beittir geirar, eða brandar góðir, 

Nje bæsings oddur, eða stæltur dör: 

Ekkert af þessu garpi skyldi granda, 

Ef goða -orð ei væri lögð þar á; 

Veit eg því engaii verri’ í stríði Qanda, 

Sem vinna skal í blóðgri hildar þrá“. 
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XII. 

jjllygg eg aft eiigi lioaiim baiiaö fái, 

Jví liann er andi, líkains klæðum búinn; 

Og varla held eg goðin beill fjer Ijái 

I hildar leik, að gera Ogmund lúinn; 

Ræð eg þjer frá að hitta þenna hal, 

Hjörvi má víöa annarstaðar beita, 

Og öölast marga und í Hildar sal, 

Og aptur sárin drejTasollin veita“. 
XIIL 

jjSkammt lijeöan liggur skipafloti minn, 

Skatnar j[)ar eptir mjer á þiljum biöa; 

Brátt inuniim vjer um liafið halda víöa, 

Og heQa upp að ránum seglin stinn; 

Fóstbræður tveir mjer fylgja hraustir æ, 

Frægir og vel að afreksverkum kunnir, 

Garðar og Sírnir, gildir vel á sæ, 

Og gráar vel þá þekkja marar mmir“. 

XIV. 

Nú fóru þeir, og |)angað komu brátt, 

Sem f)angi vaxna steina báran knúði, 

Og mændi laukur upp í himin hátt, 

Og hlýri kyssti dökkva ægis briiði; 

]Þar voru fyrir gildir garpar tveir, 

Garöar og Sirnir, bxindu þeir meö eiöum, 

Fóstbræöralag að frægir gerðu þéir, 

Og færi allir samt á marar leiðum. 

XV, 

Sigldu þeir nú um sjávardjúpið viða, 

Og síöan komu þar, sem aldan leikur 

Við aldinsetta Bretlands foldu íriða, 

Jar fagrar jörðin elur skógar eikur: 

Jar feldu seglin frægir sveröa-brjótar, 

Og fleyin hvíldu inn viö hamra-grund; 

Síöan þeir gengu’ á grundu Breta sjótar, 

Og glæsta hjörva rejmdu þar um stund. 



XVI. 

Undir sig ini þeir mikiö lögðu land, 

Og láðum stýrðu nokkra hrið í friði; 

Já íýsti aptur iit á eyja band 

Örvar-Odd, til að kanna víkings siði, 

Að reyna skjöld, og láta blika brand, 

Og beiskum eyða saknaðarins niði, 

Sem vakti æ í fræknu hjarta lians 

Hríðefldur verinn, niðji galdra ranns. 

XVII. 

Ljet hann xir höfnum mörg með marar Ijón, 

Og marga drengi, hildarleikum vana; 

Leita hann liugðist öll um ægis frón 

Ögmundar tryllta og fíila, Eyþjófsbana. 

Kunni ei lengur neitt að liepta hann, 

$vi hefndin svaf und þungiim daga straumi; 

Af heipt og reiði hjartað vaknað brann, 

Úr liöfgum tekið minninganna draumi. 

XVIII. 

Affriku landa til hann þreytti þá; 

Jrjár honum fylgdu hetjuniar, sem áður 

Fóstbræður garpsins gerðust skipum á, 

Garðar og Sírnir, og hinn þriðji, háður 

Ókunnu valdi, sem ei rekkar rjeðu, 

Rauðgrani, hann er stundum burtu leið, 

Og vissi hluti alla, hvar sem skeðu, 

En hræðast virtist blóð og sverðin breið. 
XIX. 

Eitt kvöld, er kyrrir lágu þeir við land, 

Og Ijettu hriggð meö gullnum mjaðar skálum, 

5á rær þar maður yfir eyja band, 

Svo ógurlega hvein í marar-álum; 

Gildur og þrekinn mjög var seggur sá, — 

Meö snjallri rödd liann upp á gnoðir kallar, 

Og frjetta nam, hver fleyjum rjeði á, 

Svo feiknalega stundu rengur allar. 
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XX. 

5á stóð iipp Oddur teituni tiri mót, 

Og til sin sagði, og hann írjetta náði 

Um heiti hans, og alla ættar - rót, 

En allt f)að honum gildur verinn tjáði: 

Kominn var Vignir Kyrmislandi frá, 

Og kappans var hann allstaðar að leita; 

Nú gerðist mikil gleði skipum á, 

Og garpar mundu vínsins óspart neyta, 

XXL 

Já mælti Oddur ítran niðja við: 

»Vjer ægis leiðir viöa höfum kannaö, 

Og öllum, sem vjer mættum, gefið grið, 

Og görpum engum sjávar vegu hannaö; 

Nú vil eg reyna, Iivort þú ráöin kunnir, 

Og ramman Ögmiind vísa megir á; 

Af honum eru harinar minir runnir, 

Og hver sú sorg, er verst eg kunni fá“. 

XXII. 

Svaraði Vignir aptur fööur oröum: 

„Ófært mjer þykir liann aö berjast við, 
•• 

Heyröi jeg opt um Ogmund getið forðum, 

Og allt hans göldrum liáða tröllalið; 

Eæð eg f)jer frá aö reyna’ á honum branda, 

Kammasta veriim engi sigra má; 

Verri í stríöi veit eg engan fjanda, 

Vil eg ei finna hann í orra þrá“. 

XXIIL 

Mælti f)á Oddur: „mikill er jþinn búkur, 

Og mögnuð rödd úr hálsi þínum fer, 

En hugur |)inn af hræöslu veröur sjúkur, 

Ef hildar leikur við {)ig nefndur er^. 

5á mælti Vignir: „vísa mun jeg þá 

Á verinn ramma; leysið stafna reimar, 

Við stýri íleyi stend eg þími á, 

Og stefni þar, sem blika jaka geimar“. 
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XXIV. 

Sveif yfir marinn siiðnrlieiniuin frá 

Sólvarmur blær, og fyllti hvítar voöir; 

Affríku ströndum aptur Ijetu frá 

Itar, með silfri renndar víkings gnoðir; 

f vikur tólf þeir hjeldu svo um Iiaf — 

Hljómaði skært við stefnið dökkleit alda, 

Unz rísa sá þeir ægis brúnum af 

Með ógnatinduin Helluland hið kalda. 

XXV. 

Inn í einn ^örð af hafi brátt þá bar, 

5ar báöumegin voru klettar háir; 

En upp á einum hamri hlaöið var 

Hervirki stórt, og settir arinar gráir. 

5ar stóöu menn á háum virkis vegg, 

Er vel af hafi gnoða Qöldinii óö; 

5ar mátti kenna kræfan galdra segg, 

Kallaöi’ hann hátt, en allir gáfu hljóð: 

XXVI. 

„Hjer ertu kominn, Örvar-Oddur frægi, 

Og enn þá gimist þú að fá niinn fund, 

Hefir þú leitaÖ mín um allan ægi, 

Og eptir mjer þú þráðir langa stund; 

Muntu nú skipum leggja hjer í lægi, 

Og Ijósleg reisa tjöld við marar sund, 

Binda vjer mimum sáttir fagrar síðan, 

Og saman ríkja hjer með friðinn blíöan“. 
XXVII. 

Dökknaði þá af diminri heipt og reiði 

Döglingsins kinn, og þannig mælti liann: 

„Engan, sem þig, á Vafuðs viðu skeiði, 

Vondan og iUsku slunginn hal eg fann; 

Fjelaga mína marga drapstú áður, 

Og myrtir þann, sem hefna skal jeg nú; 

Líf þitt eg heimta, þjer er bani bráöur 

Búinn með dör, ef midan flýrð ei þú*^. 
8 
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XXVIII. 

Ögimindiir mælti: „ekki mun jeg flýja, 

Jví aldrei færöu’ í strí5i sigrað mig; 

Jorfti mjer engi luigar fyr að frýja, 

50 fremst eg æskti, ei að hitta f)ig; 

Ei mun eg fá fjer illan dauða bíuð; 

5ví annaÖ vildi goða máttur liár; 

Samt miin |)jer bölið beiskt að hjarta snúið 

()g bráöum ný f)jer vekjast mumi sár“. 

XXIX. 

„Nú munu mínir garpar beita bröndum, 

Og báöa ykkur, f)Ig og Vigni með, 

Freista að láta hvila’ á þessum löndum, 

50 leikinn allan fái’ eg áður sjeð“. 

Virkinu síðan allir lit úr gengu, 

Ögmundur, fölur líkt sem skiniim nár, 

Og átta, f)eir sem veifað fölvi fengu, 

Sem færi’ um loptið þrumublossi hár. 
XXX. 

Vignir f)á kvaðst við Ögmund skyldu ega, 

En Oddi binum bauð liann fara mót; 

Tjáðu f)á engi orð nje ástar-hót, 

Umræður eða loforö Glasis sveiga; 

Oddur á móti öllum fór í senn, 

Og alla brátt með kylfu’ í hel f)á sló; 

En sár hann haíbi engi fengið enn, 

$ví undur-blífin krapt úr sverðum dró. 
XXXI. 

Á meÖan glímdu garpar efldir tveír, 

Og grimdarlega f)eir bver annan skóku, 

Moldunni upp, sem mjöllu, niddu f)eir, 

Og marar grjót á lopt, sem fiður, tóku — 

Ögmundur f)artil loksins gerðist lúinn, 

Og lagði bart á flótta út jneö sjó; 

^angað, sem gnæfði liáreist hamra brúin, 

Og henti sjer f)ar niö’r í eina tó. 
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XXXII. 

Á eptir hoiiuni æddi Vignir reihur, 

Og Oddur síðan reiöi Jminginn hljóp, 

Leiptraði upp viö liimin brandur breiður, 

Og bragnar allir kváðu við með óp — 

Vignir þá stökk af hamri niður hám, 

Heitastri sollinn grimmd og dauðans bræði; 

Fertugur hamar freyddi’ af unnum blám, 

Og fyi'ir neðan dmidi hljóð af græði. 

XXXIIL 

Ögmundur brá f)á fyrir Vigni fæti, 

Svo fjell á grundu kappinn niður þá, 

En Eyþjófsbani ill með trölla læti 

Út þandi gin, og beit hann barkann á — 

Kastaði honum síðan nið’r í sjóinn, 

Og settist niður, mæði tekinn af; 

Blóðug var öll og barin orðin tóin, 

Og borinn svörður allur nið’r á haf. 
XXXIV. 

Hristist af bræði hjartað Odds, að sjá 

Harðlega leikinn son fá þannig dauða; 

Titrandi’ af harmi stökk hann steinum frá, 

Standandi kom hann nið’r á bjargið auða; 

Ögmundur vildi ekki bíöa þá, 

Allmikið haföi’ hann fengið sárra nauöa: 

Bjóst hann að stökkva brúnum hamra af, 

Og bjarga ^örvi’ um öldu þrungiö haf. 
XXXV. 

En ijett sem ofan rauk bann fyrir bjarg, 

Með rammri hendi’ í kampinn Oddur náði; 

Rifnaði hold af grimmum gýgjar varg, 

Garpurinn allan vangann burtu fláði; 

Á því hjelt Oddur, sem hann gildur greip, 

Grenjandi steyptist Ogmundur í sjoinn; 

Hringaöist alda’ í holann iðu sveip, 

Og hvein sem þruma gjörvöll klettaþróin, 
8^ 
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XXXVL 

Síðan f)eir Englands aptur hjeldu til, ' 
Og engum hefndum fram fieir koma náðu; 
Hvíldust f)eir allir harðan eptir hyl, 
Og hetjii dána fóstbræðiirnir þráðu; 
Örlaga disin eymdir þannig jók, 
Og ekki linnti stinnum mótgangs hríðum; 
En fögnuð hvern á fætur öðrum tók, 
Og fyllti Odd með sorg og harmi stríðum. 

ATHUGAGKEINIH. 

Yers I, 8. línu: vegur siiða = 8jór. 

— VI, 4. 1.: náinn er höggormsheili. 

— VII, 6.1.: gýgur tröllkona. 

— X, 2. I.: ynnilegur (gamalt orð, ekki zz= innilegur) 

ástúðlegur, elskulegur (sb. VI. kv., XII. v., 8. I.). Ynni- 

lega merkir z—: með alúð, ástúðlega, en ú ekki saman 

við víking. 

— XIV, 3. I.: laukur —: siglutrje (líka í I. kv.); 4. I.: 

hlýrinn o: á skipinu; ægis brúðir =z bylgja (sb. III. 

kv., XLIV V.). 

— XX, 5.1.: Kyrmisland cr hjer haft fyrir Risaland 

(k y r m i r er jötuns heiti). 

— XXV, 4. 1.: a r m a r, o: virkis - armar (niúrveggir). 

— XXVII, 3.1.: V a f u ð u r er Óðins heiti, s k c i ð liaus 

Óðins láð (vígvöllur). 

— XXIX, 7. I.: f ö Í V i r sverð (er opt komið áÖur).. 

— XXX, 4.1.: G 1 a s i s s v e i g a r er haft sem gulls kenning; 

eginlega keitir kcnningin b a r (o: laiif) Glasis. 
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IXfUNDA KVÆÐI. 
VíÖförull. 

I. 

Um nokkra stimd haim stýrði |)annig löndum, 

En stríðir liarmar ekki liöu frá; 

Kom honum enn í hug ab beita hröndum, 

Og bera skjöld í harbri orra þrá; 

Ögmundar Flóka eim hann vildi leita, 

Og ekki liætta neinum vikingslier, 

Sjálfur liann honum hefndir vildi veita, 

Og vjek J)vi burtu einn úr landi sjer. 

II. 
Staíkarla búning bar hann vondan þá, 

Og batt und vanga ellihærur gráar, 

Mikill ab vexti var hajm f)á ab .sjá, 

Og vel hann beygbi Iierbar, ekki smáar; 

Um löndin mörg hann langa vegu gekk, 

Og lýðir ejigir þekktu frægan hara, — 

En ekkert samt mn Ogmund spurt hami ^ekk, 

Og engi kunni máli því ab svara. 
in. 

í geitarbelg liann geymdi hvassar flaugar, 

Jar Gusisnautur hver einn fráimi lá; 

En innan tötra voru brynjii baugar, 

Og bar þó ekkert stálhringunum á; 

Álminn hann ijetti’, og af tók hoga strenginn, 

Og eins hann bar í Iiönd, og göngustaf, 

Svo góba ráðið grmia mátti enginn, 

Að Gusisnautar rynni hart Jjar af. 



118 

Loksins hann kom, þar lýöir sögðu’ að væri 

Laiidvíð og voldiig Garðaríkis slóö; 

Hulinn um landið vjek sjer verinn mæri, 

Og vildi ekki hitta gerzka þjóö; 

5ví hilmi sjálfan fyrst Iiann vildi finna, 

Ef frjettir heyröi haiin í ríkis sal; 

Og áfram stillti fetum ferða sinna 

Unz fylki viö hann sjálfan vakti tal: 
V. 

„Heill sjertu, frægur hilmir gerzkrar þjóðar, 

Horskur ríkjandi’ á glæstum veldisstól! 

Af þjer eg þiggja vildi vistir góöar, 

5ví vegur þinn er hár um foldar ból; 

Víöförul nefndu verir mig, er kenndu, 

5vi víöa fór eg allt um jarðar svíð; 

Loföunga sá eg marga’, er Ijóma sendu 

Með leipturblossa niö’r á mannkyiiiö^. 

VI. 

5á sagöi hilmir: „mælska’ er þjer í munni; 

En magnað áöur fyr eg strengdi heit, 

Aö taka engan hjer, sem ekkert kunni — 

Hvaö íþrótt namstu fyr meö þinni sveit?“ 

Víöíorull mælti: alls jeg ekkert kann, 

Og engan hlut jeg nenni’ aö vinna heldur; 

Samt jeg um heimiim líf og fæði fann, 

50 Qörleysi og leti væri’ eg seldur^^. 

VII. 

„Kunna þú munt að draga saman dýr“, 

Döglingur mælti’, „er aðrir gaqiar skjóta, 

Og liart úr bognum kengi kippist ýr, 

Og kræfar flaugar út um loptið þjóta — 

Seztu meö ítum einliveni lijer á bekk, 

Oæðra megin, þar seiu þrælar mætast 

Viö frelsingja, hjer færist hverjum rekk 

Fæöi og vín, svo allir megi kætast“. 
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VIII. 

Víöíbrull f)essu vjek sjer nú að sæti, 

^aT voru fyrir áður greppar tveir, 

Sem nutu vel í næði veizlii kæti, — 

Voru |)ó ekki liprir ítar þeir; 

Óttar hjet þeirra annar, halur góðurj 

Ingjaldur hinn var nefndur mönnuin af, 

Optast í veizlu gl^^umi hann var hljóður, 

En hlutum mörgum samt hann auga gaf 
IX. 

Viðförull belginn hengdi hátt á vegginn, 

Og harðann bogaim undir sætið Ijet; 

Framandi nú menn frjetta geröu segginn 

Um foldar lönd, og ýmiss örva liret; 

En ekkert kvaöst hann kunna’ um það að fræða, 

Kumpána sína margs liann sjálfm* frjetti; 

Um marga hluti svo f)eir rjeöu ræða, — 

Rekkurum sjaldan sögn af munni Ijetti. 
X. 

Sjólfur og Hálfdán seggir hjetu tveir, 

Við sjóla lilið þeir tæmdu gullna skál, — 

Ondvegis - höldar liilmis voru þeir, 

HarÖir að bera rönd og orra stál; 

Iþrótta menn þeir mestu voru sagöir, 

Og metum í þeir voru sjóla hjá, 

Á borð við þá ei bragnar voru lagðir, 

Buölmigur aldrei af þeim mátti sjá. 
XI. 

Víðförul halir beiddu ópt að breyta 

Búningi þeim, sem valið hafði hann, 

Og örva-belgnum annars staðar leita, 

En engi bæn þar nokkuö duga vann; 

Baniæsku frá liann borið sagöist hafa 

Búninginn þann, og geitarskinn og staf, 

Með sjer hann kvaðst það mundii láta grafa 

í myrkum haugi’, er jörö hami færi af. 
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XII. 

Nú leið á haustiðj lauf að falla tóku, 

Og leggjast blómiii föl á visimi svörð, 

Og hausta vindar blásnar bjarkir skóku, 

Og björn og hjörtiir ílíiöu veðrin börö: 

5á var einn dag í viöum liallar sölum 

Til veiðar barla mikilfengrar efnt, 

í myrkiim skógum og í djiipum dölum, 

Og dróttum mörguni til þess saman stefnt. 

XIII. 

ðlorguninn eptir sól á sali skaut 

Svífanda bliki’ af bimins vengi fáðu, — 

Viöförull svaf í rúmi vsert, og braut; 

Á veiöar fóru menn, og ei bans gáðu: 

5á Óttar kom, og bregða Ijet hann blimdi, 

Og bað hann reyna skot í veiða dal, 

50 ei liann bjeldi’, að dýrs þeir fengi fiindi, 

5vi fæld J)au væri öll úr skógar sal. 

XIY. 

„Ei kann eg nokkurn hlut aö benda boga“ 

Af blundi vakinn lialur svarar þá, 

„Ei hef jeg freistað, stríðan streng að toga, 

Nje stilla örvum fram um loptin blá; — 

Eru J>eir bogmenn öllum hölum meiri, 

Öndvegisböldar konungs hjer í sal? — 

Lofa J)á íta alla mjög jeg beyri“ — 

Óttar þá sagði,: „í dag J)að reyna skal“, 

XV. 

Víðförull loksins reis úr rekkju jþá, 

Og reyrði aptur fast á boga strenginn; 

Og belginn tók bann breiöum veggnum frá, 

Og bjóst aÖ fara út á veiöar engin; — 

Undraöist Óttar, gamlan grepp aö sjá 

Gildlegar bera sig, en margíin drenginn, 

Sem J)ar í höll á unga aldri var, 

Og ekki bar svo liöugt fæturnar. 
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XVI. 

Nú komu þeir í myrkan meiða sal, 

5ar margir hirtir fælclir áfram — 

]þá benti frægur stillir stæltan clal, 

Stórmikinn ^ölda dýra þeir þá hlutu; 

Og öll þau dýr, sem eltu dauöa - móöir 

Öndvegishöldar konungs, halur skaut, 

Svo ekkert dýrið fengu garpar góðir, 

En gjörvallt fyrir hinum niður hraut. 

XVIL 

Hálfdán og Sjólfur hissa voru’ og reiöir; 

HarÖtekinn undrim Óttar sífelt stóö — 

Blikuðu fagurt bláar röðuls leiöir, 

Er boga frá um loptið skeytið óð, 

Víöförull brosti fríðan framan í dreng, 

Jví fannst ei neinn, er boga jafnt sem hann 

Með lögðum örvum draga kynni’ i keng, 

Og knýja skeyti’, um gjörvalls heimsins rann. 

XVIII. 

Um kvöldiö, er menn komu heim af veiðum, 

5á kanna átti allra manna skeyti — 

Viðfórull gekk að buðlungs stóli breiðum — 

Bogaöf af hinum tveimur reiði sveiti; 

„Atján eg ílaugar eigua skyldi mjer® 
ítrastur kappinn jþá við hilmi sagöi; 
„Mikil er boga listin lagin f)jer“ 

Loíðungur kvað, er skeytin fram hann lagði. 

XIX. 

Víðfórull gekk, og fór að sofa síðan — 

Sjólfur og Hálfdán komu .skálir með, 

Kumpána hansþeir báðu, róm með blíöan, 

Aö bergja á, og hressa dapurt geð — 

Veðjuðu síðan silfrP og hrannar glóöum, 

Hvert sigrast mundi hann í bogaleik; 

Ingjaldur beið, og Óttar, huga góðuni, 

Unz aptur kæmi morgunskiman bleik. 
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XX. 

morgunsóliii mæran lýsti sal, 
Og myrkra húmi Ijósið rýmdi frá: 
Vaknaöir snemma verir liófu tal, 
Víðíorla sögðu þeir frá málum J)á; — 
,>Ei kann eg vel fá list, aö benda boga^^ 
Af blundi vakinn halur svarar þeim, 
„5Ó má eg reyna, stríðaii streng að toga, 
Og stilla örvum fram um himins geim“. 

XXL 

Skotbakka í nú skatnar allir gengu, 
Og skoða vildu, fremst hver |)endi boga, 
Unað f)ar mæran allir firðar féngu, 
Fræknasta’ að líta hali strenginn toga: 
Reistur var staur, og löngu lögö á miði 
Ljómandi skál, meö dökku víni í, 
Skatnar þar reyna skyldu á því sviöi, 
Hver skotið fengi bezt aö marki J)vi. 

XXIL 

Fyrstur þá Sjólfur flaug af álmi reimdi, 
Hún fór í barminn hart á gylltri skál — 
Niður hann hemii’ áf liáum stauri sendi, 
Svo lieltist niður þrúgna dökkleitt bál — 

söng í málmi’, er sentist iiiö’r á grundu 
Sólgeisla björtum litum skálin fáö, 
Og óminn skæra lagði langa stundu 
Um lága fold, og dökkleitt ægis gi’áð. 

XXIII. 

Með sama hætti Hálfdán skaut af álmi, 
Svo heltist niöur aptur lögurinn, 
Og fagurt söng í fríðum Rínar málmi, — 
Firða þá allur kvaú við liópurinn, — 
Mælt var nú hátt, aö mundi’ ei þurfa’ aö reyna 
Mætara skot að sýna’, en þessir tveir, — 
Firða þeir sögðu finnast ekki neina, 
Fræknara skot er sendi, held’r en þeir. 
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XXIV. 

Víðforiill gekk að skota merktu mlöi, 

Og málmblikaiuli ör xir belg hann tók; 

Lagöi aí benni gust með geysi niði, 

Svo görpum öllum þetta unclnm jók ^— 

Langaöi Hremsu’ að blika í lopti bláu 

Um beinan veg, sem opt liún gerði fyr; 

Stillti þá kempan stáli’ á álminn gljáu, 

Á strengnum lá þá örin hæg og kyr. 

XXV. 

Syngjanda hljómi smaug um loptið flaugin, 

Sveipaðist niöur gullskálin í hring, 

En ekkert skekkti ílremsa bjarta bauginn, 

Svo bragnar hugðust eygja sjónhverfing; 

Niöiir á jörðu skálin flell hin skæra, 

En skekktist ei, og rjett á botni stóð, 

Og ekkert spiltist miðinum af mæra, 

En mikla hringa vakti þríigna glóð. 
XXVI. 

Allir þá hissa’ um nokkra stóðu stundu, 

Unz stillir loksins vakti dómsins tal: 

„Engi sem þú, um alla heimsins grundu, 

Svo ágætlega ber í hendi dal — 

Mun eg þjer allan málmiiin Rínar dæma, 

Sem mönnum öðrum fyrri hugður var, 

Og engum mun í minu landi sæma, 

Á móti þjer að veðja’ um flaugarnar“. 
XXVIÍ. 

Aptur var skálin upp á staurinn stillt, 

Strengurinn aptur gall á dregnum álini: 

Beint upp í loptið hrázt þá örin gyllt, 

Og björtum kvað við hátt í ílaugar málmi — 

Orina fal þá allra lengi sýn, 

Unz aptur leið hún björt frá skýjum niður; 

Broddurinn hvassi beint í gegnum vín 

I botninn raiin — þá heyrðist fagur kliður. 
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XXYIÍÍ. 

Nú geiigu memí til liallar aptur heim; 

Halurinn áýri fór í valið sæti — 

Veð^eið fjekk haim báðiuu tírum tveim — 

Talað var im um þetta’ af stórri kæti — 

OkTinna haliim allir undrast náðu, 

Öndvegis - höldum mikla sorg |)að jók, 

Svo að þeir hriggvir engrar gleði gáðu— 

Göfugur Sjólfur drykkjarliorn þá tók. 

XXIX. 

Kumpánum tveim hann mæta mjöðinn færði, 

Og málið vakti öfuiulsjúkur þá: 

Víðforull hvert af mörgii stórt sig stærði — 

Stööugt í blundi æ um kvöld liann lá. 

Sjólfur var þar um hríö og seggir tveir, 

Og saman ræddu’ um þetta nokkra stund; 

Veðjuðu loksins um það allir þeir, 

Að ei liann þjTfti’ að reyna við þá sund. 

XXX. 

Morguninn eptir ítar sögðu frá 

Umræðum þeim, sem geröust kvöldið áöur; 

Víðíorull sagði voga miklu þá, 

5ví væri hann af ellidögum máöur; 

Samt gengu menn að .sjávarströndu grá, 

5ar svalar unnir kyssti geislinn fáður — 

Hiröin var öll og hilmir sjálfur þar, 

Og horfa vildi’ á mætar listirnar. 

XXXI. 

Sjólfur og Hálfdán sund nú lögðust á, 

Síðan Víðíbrull þeim á eptir fór; 

í kaf þeir færðu kappann mæta þá, 

Svo kólgu-dökkur fal hann lengi sjór — 

En síðan tók hann Sjólf og Hálfdán báöa, 

Sveiflaöi þeim í marardjúpið blá, 

Og loks þá flutti, heljar kulda háöa, 

A hrannar strönd viö kletta böndin grá. 
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XXXII. 

Boga5i {)á af beggja þeirra nösum 

Blóðifi í straumum niö’r iim alla gruiul; 

En kapiiimi mæti ægis fram með ílösum 

Fræknlega svam, og lengi þreytti sund; 

Unz loksins kvöld af Ijósum Inmiia slóðum 

Lagðist á mar, þá gengu ítar heiin; 

Sigurinn ^ekk með fögriim hrannar glóðum 

Að fylkis dómi kappinn leik í þeim. 

ATHUGAGIŒINIR. 

Vcrs. I, 5. lími: Ögmundur Eypjófshani er líka kallaður Flóki. 
— IV, 4.1.: gerzkur heitir sá sem cr í eða frá Garðaríki. 
— VII, 3.1.: ýr bogi (líka í v. XXI, 8. 1.). 
— XVI, 3. I.: dalur =r: hogi (líka í v. XXVI, 1,1.). 
— XIX, 5.1.: hrannar glóð ir er gulls kenning. 
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TIUNDA KVÆDl. 
S i 1 k i s i f. 

I. 

Víðförull clvaldi’ í hilmis sal um hríð; 

Hjöluöu ítar margt um þennan hal; — 

Svo leiö nú fram með lýðum nokkur tið, 

Með Ijúfri veizlu-kæti’ í döglings sal; 

Talaði hilmir opt um verinn valda, 

Sem veldið fræga huldi allri I>jóö, 

En engi kunni uppi svörum halda, 

Hvað ætti hann sjer nafn um jarðar slóð. 

II. 

Eitt kvöld, er hilmir hvílu til var genginn, 

Já Hálfdán reis af glæstum veizlustól; 

Ókunna reyna enn hann hugðist drenginn, 

Og Óttar kvaddi blítt með flærðar hól: 

„Beztir J)ið eruð halir hjer í höll, 

Og hafið líka hjá þeim tíri sæti, 

Sem listin frægðar lætur ætíð öll, 

Og lýði vinnur, stór meö fremdar læti". 

III. 

„Nú skulum enn f)á allir veðja vjer, 

Hvert vinni halur þessi’ í einum leik: 

Sterklega bjórinn blanda skuluð {)jer, 

Og buölungs hallir íylla þykkum reyk; 

5á sjóli er til hægrar hvílu genginn, 

5á lieQa drykkju’ í gylfa sölum skal, 

Og skatnar munu dýra reyna drenginn, 

Hvert dugi hann viö mjaöar skála val“. 
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IV. 

Veftjað var nú um veriim fræga enn, — 

í værum blundi hægt og rótt liann svaf; 

Gengu nú brátt til mærrar livílu menn, 

Morguninn eptir skyldi kerum af 

Gullfagurt vín á gylltu liomin renna, 

Og gilda drykkju vekja seggjum hjá; 

Og efldust átti sú að veröa senna, 

Er sjótir reyna áttu’ um tíma J)á. 
V. 

Um næsta kvöld, er mildingur að mærum 

Og mein-eyðanda næturblundi gekk: 

5á var á hornin miði hellt, svo tærum, 

Að hreinna lög ei nokkur bragðað :Qekk — 

Víðförla sveinar sögðu J)á frá málum: 

Að senna horna búin væri f)á; 

Og beiddu hann að Ijúka legi úr’ skálum, 

5ví lagður væri auður .mikill á. 
VI. 

Garpurinn hristi geitarskeggið síöa, 

Og greppa við hann sagði: ,,ei eg veit, 

Hvað miklu yöur mundi dísin fríða 

Miðla af viti’ úr himna björtum reit, 

Er vogið J)ið svo ógna miklum auði, 

Er aldrei kaupist, ef að tapið þið — 
Er ykkur bráöur búinn veröur dauði, 

Ef báöum höldum stenzt eg ekki við!* 
VII. 

Síðan að honum seggir gengu báðir, 

Sinn með hvort hom, og drekka báðu hann 

BlikuÖu skála barmar, gulli fáöir, 

Og blóörautt víniö hart nær út úr rann; 

Fylgja þeir Ijetu fögru víni Ijóð, 

Um fremdar verk og liðnar hetju tíðir, 

Öllum f)aö skötnum skemtan þótti góð, 

Er skjaldar minning fagra hlutu l;ýðir: 

0 
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VIIL 

„Á Vinda laudi varstu ei 

Með völdiim höluni fyr í stríði, 

Buölungur |)egar baröi lýöi, 

Og eyddi land, og flutti fley; — 

Geysaöi eldur, gluindu brandar, 

Glóuðu skildir, ruku sandar, 

Á nieöan liilmir herfang tók 

Og heljargrimmur randir skók“. 

IX. 

„Varstu J)ar ekki vals á slóð — 

Víða um fold fni áttir leiöir, 

Máttfarinn, aumur matar - beiðir! 

Sjeð liefiirð’ aldrei sverð og blóð! 

Varstu með nokkrum hildar hölum, 

Hraustur og knár, í brandasölum? — 

Áttirðu her og fögur fley, 

Fátækur þýjar sonur? — nei!“ 

X. 

Síðan til bekkjar seggir aptur fóru, 

Og settust niður, eptir þessi Ijóð. 

Víöíorull fyllti vini homin stóru, 

Og verum íærði þrúgna tárin rjóð; — 

Um sal liann gekk með gráum ellihærum 

Og gildar herðar beygði djúpt í keng, 

Og stillti vel og stöðugt oröum mærum, 

Er stikil sinn hann rjetti hverjum dreng: 

XL 

„Hlýðið þið á, er hef eg Ijóð, 

Hálfdán og Sjólfur, frægir tírar! 

Ykkur eg færi skálir skírar, 

Og vek úr dvala drykkjar óð. — 

Hví viljið þið með hæöni tala 

Við hruman gest, í veizlu sala? — 

Er sjótir eigi þekkja þann, 

Sem þreyta drykkju skal í rann’^^. 
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XII. 

„Fór eg til Bjarma foröum lands, 

Ferlegar fjóðir viö aö stríöa — 

Ágætan tók eg auðinn lýða, 

Og burtu flutti bauga ranns, 

Fölva í)ar vöktu drengir drauga, 

Og dána lýði jaröar hauga — 

En heiður samt vjer hlutum f)á - 

Hvorugan ykkar þar jeg sá“. 
XIH. 

Sjólfur og Hálfdán síöan drukku löginn; 

Að sæti aptur frægi kappiini gekk, — 

Með vín jþeir síðan fylltu bjarta bauginn, 

Bikara tvo þeir færðu liorskum rekk; 

Skemmtun var þá í skjöldungs höll meö lýðum, 

Er skatnar Ijetu blika þriigna glóö; 

Sjólfur og Hálfdán seggi gengu’ að fríöum 

Sinn með hvort horn, og kváðu þessi Ijóö: 
XIV. 

„Börðumst vjer fyr í frægum her, 

Und fylkis merki’, á Grikkja landi, 

Og veifa gjöröum björtum brandi — 

Ekki vjer spurðum þá af þjer; 

Ruðum vjer sverð á Serkja lýðuni, 

Sigur vjer fengum á þeim tíöum; 

Fólkroöi margir firðar í 

Fjellu á jörð, með heljar gný“. 
XV. 

„Höggin var fyr með hjörvi rönd, 

Er herinn áður fylkir leiddi, 

Og bláan lietja brandiim reiddi 

Frammi viö sæla Frakka strönd; 

Hvar varstu þá meö horskum lýðum, 

Halurinn aumi, á þeim tíðum? 

Heimur þitt ekki heitiö kann, 

Og hruud þig engi undrast vann! “ 
9 
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XVI. 

Siftan til bekkjar seggir allir fóru, 

Og settust íiiöiir, eptir fiessi ijóð; 

Víófbrull fyllti víni Iiomin stóru, 

Og verum færÖi þrágna tárin rjóð: 

Um sal hann gekk með gráum ellihærum, 

Og gildar heröar beygöi djúpt í keng, 

Og stillti vel og stöðugt orðiim mæriim, 

Er stikil sinn haiin rjetti hveijum tlreng: 
XVIL 

„Kom jeg á rammra risa land, 

Rjúkandi’ í jeljiim norðurskauta, 

Vísaöi’ eg stefnu baiia brauta 

^ussum, og veitti görpum grand; 

Bárum vjer rönd og skarpan skjóma, 

Og skíran tókum írægöar Ijóma; 

Hörð var þá framin hildar þrá — 

Hvorugan ykkár f)ar jeg sá“. 
XVIII. 

„Drekkið nú bjór úr dýrri skál, 

Drengir, sem vilduð við mig reyna! - 

Opt hef jeg borið bláa fleina 

Um hauðurs flöt og hrannar ál; 

Sjótir jeg fann á suðurlöndum, 

Er snild mjer kenndu orðum vöndum; 

He^T'ði jeg speki hölum frá — 

Hvorugan ykkar þar jeg sá“. 

XIX. 

Sjólfur og Hálfdán síðan drukku löginn — 

Að sæti aptur frægur kappinn gekk; 

Með vín þeir síöan fylltu bjarta bauginn, 

Bikara svo þeir færðu horskiim rekk; 

En kveðskap ei þeir Ijetu fylgja lengur, 

5ví lagt þeir höíhu öll sín verkin fram; — 

Undraðist þetta sjerhver döglings drengur; 

Og drykkjarhornin vöktu skála- glamm. 
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XX. 

Vii^förull reis úr vöklu hallar sæti, 

Og víni fyllti hornin f)á á ný; 

Áfram hann steig, meö ellihrumum fæti, 

Og íta báöa gæddi víni því; 

Sá hann aö bjórinn svífa tók á þá, 

Er svíri beygjast fór á gildum hölum, — 

En kappinn mæri kvæðin vakti há, 

Og kvað við raust i döglings háum sölum: 
XXI, 

miinuð hvergi I>ykja’ um láð, 

Jegnar! með nokkrum hetjum góðir, — 

Sigraðir nú fyer sitjið hljóðir; 

Skjótlega honia þraut er háð; 

Minnst hef jeg sagt af mínum högum, 

$vi margt eg framdi’ á liðnum dögum; 

En öllu f>vi f>ið inntuö frá, 

Sem auðið ykkur var aö tjá*^. 

XXII. 

„Aumingjar munduð þykja þið, 

Jjóðkunna eí jeg teldi hali, 

Með mjer sem báru bjarta fali, 

Og hjuggu f)jóð um hildar svið: 

Ef nefndi’ eg Hjálmar hugum-stóra, 

Og bamförum trylda, þrenna fjóra 

Berserki, sem við unnum á — 

Ykkar hvorugan f)ar jeg sá“. 
XXIII. 

„Haldnir f)ið væruð hæfir ei 

Hibnis að auka mærast veldi, 

Ef að jeg fleiri tira teldi, 

Með mjer sem áður fluttu fley: 

Ásmund og $órö, og verinn valda 

Vigni, sem huldi báran kalda; 

Við Eyf>jófsbana’ eg átti þá, 

Ykkar hvorugan þar jeg sá“. 
9* 
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XXIV. 

Sofanfli lágii seggir báöir J>ar — 

Sveif á f)á horna-flóöiö dökkva’ og niæra; 

En kapi)inn tlrakk nú lengi löginn tæx'a, — 

Með lýönm Iiilniis ágæt skemnitan var. 

Sváfn menn nú, það eptir entist iiætur; 

Unz árla reis af iQalla hriiinim sól, 

Og morgnngeislinn gyllti Kánar dætur, 

Og gulli klæddi himinskýja stól. 

XXV. 

5á settist Iiilmir háan npp á stól, — 

Hetjan var gengin út að taka langar, 

5ar sem að hrönnin hló um marar hól, 

Og himingeislnm skrýddnst Ránar haugar; 

Lagt hafði’ hann tötra lága nið’r á jörð, 

Ljómandi stóð hann hiiinn hildar skrxiöi, 

Á hrynju, sem var hjörtum hringum vörð, 

Með hrand við hlið, sem marga hjálma knúði. 
XXVI. 

Óttar j[)á hfir og Ingjald nið’r að sjó, 

Áður en ka])pinn likam tötrnm huldi, 

Og geislinn hver á fætur öðrum íló 

Af fetlum gulls, er áðnr hetjan duldi; — 

En kappinn snjerist við, og sagði |>á: 

„Að sölum munnm vjer til hilmis ganga, 

Jví nú ei lengur drótt eg dyljast niá, 

50 daga fyr mjer tækist það um langa“. 

XXVII. 

Siöan þeir gengu’ að sölum fylkis heim, 

Á segginn fræga starði allur lýöur; 

Staðnæmdist hann hjá stóli loksins þeim, 

Er stillir ríkis ætið sat á fríður; 

Ljósgulir íjellu lokkar niö’r um heim, 

Liðinn var hurtu ellikampur siður, — 

En hetjan kvaddi þengil, þar hann stóð, 

Og þegnar allir gáfu’ í salnum hljóð: 
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XXVIII. 

„Heill sjertu, frægur hilmir gerzkrar þjóftar, 

Horskur ríkjandi’ a glæstiuu veldis-stól’! 

'Þjer mim eg vistir þakka loksins góöar, 

Jengill, sem allir keima’ um jarðar - ból; 

Fært er ei lengur lijer með drótt aö dyljast, 

5ví drengir sáu nú viö laugar mig; 

íví skal ei lengur nafn mitt heldur hyljast, 

Hjetu mig fyóÖir Odd á foldar stig“ 
XXIX. 

Hetjuimar ræöii liilmir aptur svarar: 

„Hvert ertu sá, er fór til Bjarmalands, 

Og frægur er um fold og slóöir marar 

Af fölvis leik viö þjóöir galdra- raimsV 

Hvert ertu sá, er rammar risa þjóöir 

Báðsnjallur fann á huldri eyja braut, 

Og fjekk þar nafn, er festu garpar óöir 

Af fránum, stáli lögöum Gusisiiaut ?“ 

XXX. 

'Þá mælti Oddur: „sá er maöur sami; 

Aö segg eg leita þeim um víöa jörö, 

Sem tjón mjer vann í tryldum kynngis hami, 

Og taldi sár mjer ótal, vond og hörö; 

Ögmund eg fúlann Eyþjófsbana meina, 

Sem áöur fanii eg Hellulandi á — 

En ekki nokkur allra þinna sveina 

Kann illum honum mjer aö segja frá“. 
XXXI. 

„Mig furöar ei", þá fylkir ajitur svarar, 

„50 fengir sigur þú í hverjuin leik; 

Fyrir þjer allir foldar lúta harar, 

Fyrir þjer hver eiu jaröar þjóö er smeik; 

Seztu hjá mjer í sætiö hilniis gljáa, 

Siklingum flestum æöri Ijómar þú; 

Lengi vjer spurðum um þitt heitið háa, 

Og heiöur þaun, er gaf þjer jaröar bú“. 
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XXXII. 

settíst Oddur upp í sætið hara, 

Og sjótir allar horfóu kappann á; 

Um alla borg nii mundi fregnin fara, 

Aö frægur sjóli væri fyóðum lijá. — 

Nú liðu íram meö lýðum nokkrar stundlr, 

Og lengi ekkert skeði í ríkis geim, — 

En eitt sinn, er þeim saman iQellust fundir, 

Fylkir við kappann mælti orðum þeim; 
XXXIII. 

„Nú hef eg ráöiö ríki’ i fimmtíu’ ár, 

Og roöiö hjörva opt í dökku blóði, 

Lengi mjer hefir lukkunnar úr sjóöi 

Ljómandi auðnast frægð og vegur hár; 

En ellin nú að æfidögum sígur, 

Og innan lítils tíma kemur stund, 

Að daga sól í dauða marinn hnígur, 

Og djúpan leggst eg þá í grafar blund“. 
XXXIV. 

„5vi vil eg ríkis-veldið þjer nú bjóöa, 

Jengillinn frægi, er mig sóktir heim! 

Kórónu’ og sprotann GarÖaríkis góða, 

Og gerzkra landa mikinn veldis seim; 

Fylgir því Sembla’ og Svía-þjóö hin kalda, 

Er sjótir byggja íram viö ægis rif, — 

Dýrö fylgir því og döglingsnafnið valda, 

Og dóttir mín, hin fagra Silkisif". 

XXXV. 

Opnuöust dyr á hallar - veggjuin háum, 

Er hilmir ríkur lauk við inærast tal, 

Og inn gekk flokkur, fáöur skrúða gljáum, 

Sem funa blossum lýsti allaii sal; 

Allt eins og fylking stór af bylgjum bláum 

Brunandi fer um víöan ægis dal: 

Eins gengu fríðar meyjar, tvennar tólf, 

Neö tignum fetum inn á hallar gólf. 
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XXXVI. 

5ær voru allar skrýddar blæjum blám, 

Bylgjandi eins og þoku dukar tinda, 

Sem morgunstund á hálsum elur hám, 

Og hverfast til og frá i straumum vinda; 

Eða sem öldur, sem í geislum gljám 

Gagnsæan vekja dans á marar linda. 

Gullbönd um enni glóðu fagurskær, 

Seni glampar stjama’ um himindjíipin tær. 

XXXVII. 

Fremst gekk Jiar allra fríöust Silkisif, 

Fáðu skínandi’ af gullP og Ijóma veldi,— 

Liöaöist hárið eins og loga bif, 

Og líktist slegnum Ránar dætra eldi; 

Sem ótal mærar morgimstjörnurskein 

A meyjar enni demantsteina íjöld; 

Og kinnin Ijek í rósa roða lirein 

Sem rööull litar ský um sumarkvöld. 

XXXVIII. 

Ei haíði Oddur svanna nokkurn sjeð, 

Er slíkan átti fagran yndisljóma, 

Og sem að nokkur fegurð lík var Ijeö; — 

Að lofðungs sæti’ hun gekk, og vakti róma; 

Heilsaði svanninn hilmi ríkum þar, 

Hástólinn í hún settist niður fríðan. 

En Oddur lokslns aptur vakti svar, 

Og innti þetta hilmi frægum síðan: 
XXXIX. 

„Sje f)að þinn vilji’ og voldugt hugar ráð, 

Vitrastur hilmir Garöaríkis þjóða, 

Að mjer þú viljir gefa lýð og láð, 

Og Ijá mjer dýrast ríki hrannar glóöa, 

Já mun jeg þessu undan skorast ei, 

Er ágætast þú mjer í heimi býður; 

Aldregi fyrri sá eg mærri mey, 

Svo mun á jörðu kveða allur lýður". 
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XL. 

Nú liöu dagar; eptir stutta stund 

Stórkostleg átti brúðkaups veizla’ að haldast; 

Flaug nú sem elding frjett um alla grund, 

Að fylkis sölum dreif J)á liðið valdast; 

Úr öllum áttum streymdi múgur manns, 

Mundi ei neinn svo stórt á foldu hóf, 

Sem búa skyldi J)á und rjáfri ranns; 

Rekkurinn margur til þess dúkinn óf. 

XLI. 

í átján daga dýrust veizlan stóð; 

Döglingur gerðist Oddur nú á láði, — 

Glöð var og ánægð Garðarikis þjóð 

Gjörvöll yfir því konunganna ráði; 

Sprotanum stillti stillir vel í hönd, 

Og styrkum ráðum eíldi konungs veldi, 

Auðgaöi láð og lýð að hrannar eldi, 

Og liprum ráðum dæmdi málin vönd, 
XLII. 

5angað til eptir liöna æfi-stimd, 

ftrastur hilmir, íaöir svannans mæra, 

Lagðist á beð, i djúpan dauöa blund, 

Sem dróttum öllum hvíld og ró má færa. 

Nú átti Oddur ríki’ og drottning dýrá, 

Sem dýrust talin var um alla grund; 

Og svo hann mundi nokkra stimdu stýra 

Stórmiklum löndum kraptastæltri mund. 

ATHUGAGREINIR. 

Vers: I, 4. 1.: döglingur = konuiigur (kemur opt fyrir). 
— III, 6. L: gylfi = konungur. 
— V, 7. I.: senna orrusta (kappleikur). 
— IX, 3.1.: matar - beiðir cr förumaður (betlarí). — 6.!.: 

branda salir cr haft sem herkenning. — 8.1.: þýjar=: 
ambáttar. 
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Vers: X, 4. 1.: þrúgna tár (bál, glóð)=r=vín. —8.I.: stikill 

= neðri hluti hornsins (fyrir hornið allt). 

XIII, 7. I.: fólkroð = bardagi, stríð (fólk erísverða- 

heitum). 

— XVII, 4, I.: hrannar áll = sjór. 

— XX, 8.1.: að kveða við rausl er saina sem aÖ kveða 

hátt; sb. sögu Egils Skallagrímssonar (þegar hann ílutti 

Eiríki konungi Höfuðlausn). 

— XXIV, 2. I.: horn.a flóð = vín. 

— XXVI, 4.1.: fetiil = belti, lindi. 

— XXX, 3. 1.: kynngi = galdrar, trölldómur (líka í VIIL 

kv. VIII. V. 6. 1.). 

— XXXI, 3. 1.: hari (líka harri, V. kv. XXXV. v. 2.1.) == 

konungur (líka i næsta versi á eptir, 1. 1.). 

— XXXYII, 3.1.: loga bif er haft um titríng eldblossa. 

Rjettari mynd væri kannske bifun. — 4.1.: sleginn 

eldurRánar dætra = barið gull (kemur opt fyrir 

í sögum, þegar talað er um meyja hár). 
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ELLEFTAKVÆÐl. 
K V i 11 a n u s. 

I. 

Xíðindi J)au á tíma urðu fieim 

Aö tiggi dó á Blökkumauna landi, 

Og maður nokkur seggi sókti heim, 

Með sverð og her, og þungu fölvis grandi; 

Sá brauzt til ríkis beittum hjörvi með, 

Og buðlungs nafn og landa ráðin tók; 

En engi maður andlit hans íjekk sjeð, 

5ví öllum gríma mikil skugga jók. 

II. 

Spurðist nú þetta öll um lýöa lönd; 

Og loksins kom sú trú hjá mörgum þjóðum, 

Að sá, er jþar í ríki bæri rönd 

Runnmn meö töfrum væri’ af hinma slóðum; 

5á strengdi hraustur Orv'ar-Oddur heit, 

Að ylfing þann hann mikinn skyldi finna, 

Og hjörvi efldur halda jþess á leit, 

Hvaö lieiti þessa jöfurs skyldi inna. 

III. 

Dreginn var saman darra-vanur her, 

Og dróttum mörgum stefnt til liildar leika, 

Fengin var skálm og skjöldur hverjum ver, 

Að skatnar veittu Helju nái bleika; 

Fimm þúsund manna gengu þar á gnoöir, 

Og gylfi sjálfur rjeði hermim þeim, 

Og hvítar fyrir vindi þöndust voðir, 

Og veltu báru fast um Kánar geim. 
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IV. 

Koinu þeir brátt að Blálaiicls vörmum ströudum; 

Og boð var gert til rsesis sala heim, 

Að ^arlægum úr fimbuljökla löndum 

Fylkir fiar koininii væri’ af álfum þeim ■— 

Bardagi var nú boðinn Hárs með lögum, 

Ef buðli ekki missa vildi land; — 

Aptur kom svar, að ekki væri högum 

Ylfinga skipað eins og ægisand. 
V. 

Reiddist þá Oddur ræsis út af boði, 

Ráðkænska hans því háð þar meinlegt fann; 

Við skálma þyt og skæöu unda-roöi 

Skatna nú alla sína varar hann; 

Beiö haim nú þess með björtum hildar málmi 

Að biiöli kæmi’ og vekti snarpa hríð; 

Aö þyti hjör, og flygi ör af álmi 

Meö ógna hvin, um dreyrugt þjóða stríð. 

VI. 

Nú leiddi hilmir, lýðum engum kunnur, 

Liðsfjölda sinn á móti kappans her; 

Byrja þá skyldi bráöan dauða guniiur, 

Og brandar skyldu’ í dreyra svala sjer; 

Fylkt var þá liöi á foldar víöri grundu, 

Og flokkum skipt, og hverjum skipað svein’ 

Með skjöld viö hlið, og skálm í styrkri mundu, 

Hvar skyldi’ hann reiöa’ i hernum bláan flein, 
VII. 

Nú reiö á völlinn Blálands fylkir fram, 

Á fáki svörtum, og með dökkvan hjálin, 

Á skildi mátti skrýddan líta ganun, 

Og skjóma lagðan vel meö jötna sálm; 

Andlitið huldi ísarngríma dökk, 

Sem öllum mönnum svipinn hilmis faldi, 

Og líkara allan klæddi brynja blökk — 

Buðli þá kallar iniklu raddar valdi: 
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vni. 
„Hví ber þíg, Oddur, Blálaiids strönduin aöj 

Buðlungur frægur Garöaríkis þjóða? 

Hefurö’ ei nógu víöan veldis stað,. 

Veglegan auð og dyngjur hrannar glóðaV 

Skulum vjer byrja skálinalivininn nii, 

Og skötnum fórna Heljar köldum sölum? 

Kenni jeg þig, og kann þaö vera’, að þii 

Kennt hafir áður mig í liildar dölum“. 

IX. 

5á svarar Oddur aptur fylkis ræðu: 

„Agæti þitt nú reyna skal og vald, 
Hvort megir þíi í skálma veöri skæöii 

Skjóma með hreysti bera’ og grimu fald; 

Burtreiðar þjer jeg býð í leikinn stinna, 

Og beggja okkar lið skal horfa á; 

Svo vil jeg reyna hreysti handa þinna, 

Og hetju - móö í snarpri orra - þrá“. 

X. 

Já mælti hilmir, hulinn grímu faldi: 
w 

„I hildar leik eg ei þig flýja mim, 

En dimmu studdiir Dáinsþjóða valdi 

Um darra-hríðar lokin hef eg grun; 

Bústu þá tilj þú gylfi gerzkra þjóöuj 

Sem gildur mig í ríki sóktir heim; 

Hygg eg, aö optar hyggistu’ ei aö bjóða 

Hetju, sem mjer, til vígs í rómu geim“. 

XI. 

Beggja nú liöið báöumegin stóð, 

Buðlungar þegar sennu vildu halda; 

Og ekki nokkurt lieyröist óp nje hljóð, 

Nje hjörva þytur, eöa glauniur skjalda; 

Á fáki hvítum framdi Oddur skeið, 

Með fetlum gulls, sem skini sólin björt; 

Döglingur hiim á dökkum hesti reið, 

Dimmum, sem vetrarnætur tjöldin svört. 
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XII 

Nii runmi sanian faxskelfaiuli fákar; — 

Sem færi leiptur gegnum Inmna sló5, 

Og (Irægist baiul í lopti blossa-rákar, 

Og bærist snöggt um himin loga fló5: 

Eins sáust blika þar á stórum stöngum 

Stálothla mergÖ og gul) - eitrunga fjöld — 

Svo lileyptu sjólar liart á vegi löngum, 

Svo hausa-mölnir söng við bjartan skjöld. 

XIII. 

Lögðu þeir stöngum fast á brynjur bláar, 

BifuÖust kappar ekkert söölum í; 

Og allan dag f)jer Ijekii listir knáar, 

Og laiit þar enginn öörum í þeim gný. — 

En þegar sól af háum himna stóli 

I bafið rann, og skuggi kom á láð, 

5á mælti loksins Blálands svartur sjólí, 

Hin söinu orÖ, er hjer ini skulu tjáö: 

XIV. 

Örvar-Oddur, gylfi gerzkra fyóöa, 

Sem gildur mig í ríki sóktir heim, 

5jer vil jeg nú til veizlu dýrrar bjóöa, 

Meö veg og kæti, og með fögrum seim; 

Kalla eg jafnan framinn frægÖar leikinn, 

Meö fák og stöng; jeg býö f)jer nú í sal, 

A5 sitja f)ar við sætan veizlu reykinn, 

Og sliörum í aö hvila bjartan fal“. 
XV. 

Aptur hinn frægi Orvar-Oddur svarar: 

„Aöur jeg hlýt aö frjetta nokkurs J)ig — 

Sú frjett nú berst um fold og slóðir marar, 

AÖ fylkir sjertú hjer uiu Blálands stig; 

En engi veit, hvaö áttu nafn meö þjóöum, 

Og öflugt heit eg strengdi’ í mínum sal, 

Aö fara’ ei aptiir fyr af J)essum slóöum, 

En fræddist eg, hve f)ig eg nefna skaP. 
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XVI. 

Hilmir f)á mælti: „mjög ei á {)ví ríðiir, 

Hve manna heiti nefnast hjer á jörð, 

Mig þekkir sjer hver þjóö, og allur lýöur, 

En þó mig engi nefnir láðs um svörö; 

Kvillanus máttu kalla mig, og segja, 

Að konungsveldiÖ Blálancls egi hann; 

Nú nuuíum vjer á mörk ei lengur ^reyja, 

En munar - löginn smakka’ í hilclings rann’“. 

XVII. 

Nú fóru allir fylkis heim aö sölum, 

5ar fögiu veizla og gleði búin var, 

Menn skemmtu sjer við vín í skugga svölum, 

5ar skyggðu pálmaviðar - eikurnar; 

Svo mundu dagar mærir nokkrir líöa, 

Miöjarðar - sólar unclir Ijóma falcl’, 

Já vakti Oddur máls við loí^img lýða, 

Er lágu þeir, og fól þá silki-tjald: 
XVIII. 

„$ú hilmir Blálands hitasælu stranda, 

5ar hlær á lopti eilíf gróðrar - sól, 

Jar jarðar grös um alla árstið stancla 

f yndis - blóma’, og skrýða foldar-ból! 

Jar bláar unnir fram með ströndum streyma, 

Og stirnir á í rööulgeisla sjón: 

Læra menn hjer ei hörmunum að gleyma, 

5Ó hugann víöa elti þeir um frón?“ 

XIX. 

„Voldugt {)ú ræður ríkum Blálands ftjóðum, 

Og reiðir sprotann liátt í styrkri hönd, — 

Riki {)ú átt með Ránar dætra glóðum, 

Og rekka dæmir snjallur málin vönd! 

Hví dylstu sífelt lýðum þinna landa, 

Og lætur grímu hylja andlits -sjón? 

5vi nöfnin hafa rödd, en ekki anda, 

Sem allir heimta þó um jarðar-frón“. 
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XX. 

íegjaiidi hari horskra Blálands lýfta 

Um hríð þá sat, og nið'r á jöröii leit, — 

FoiVitinn Oddiir eptir nnmdi bíða, 

Hvaö oröa buöli stillti ináls af reit; 

Unz hilmir loksins eptir langa stundii 

Leit upp úr luigar |)ungum drauma lieiin’, 

Og upp hann reis af bekk á blóina grundu, 

Og buöla sagöi við meö oröum þeim: 

XXI. 

»5á mun jeg kveöja, fiengill frægi, þig, — 

jþreytt höfum kappleik vjer á hildar vengi; 

í stríöi aldrei sigra muntu mig, — 

Mig J)ú vel f)ekkt um daga hefir lengi; 

Til eru öfl, er aldrei sigrast mega, 

Og aldrei heldur vinna sigur sjálf, 

Að heyja saman stríö f)au aldrei ega, 

Jví annars veröur goöa - vizkan hálf“. 
XXII. 

„Fyr en þaii bæöi fríðan sigur hljóta, 

Og falla bæði’, en standa undir eins: 

Fyr mun ei nokkur friðar-sælu njóta, 

Og finna ei til heiptarþunga néins; — 

Minnistu Jóröar? manstu Vigni unga, 

Og margan kappa, sem í báru dó? — 

Kennirðu sjón og kröku-jóöið þunga, 

Sem kampinn missti fyr, og að því hló?“ 
XXIII. 

5á lypti gylfi grímunni’ upp á hjálminn — 

Jar geymdist undir J)ur og holdlaus kinn; 

Og burtu Ijet hann leggjast vspanga málminn, 

Lofðungi þá hann sýndi hliö - svipinn: 

Kampurinn allur var þar fleginn frá, 

Og flett upp hold af kjálka’ og beinum grana; 

Undraðist Oddur, er hann svona sá 

Segginn haröleikinn, Ögmund Eyþjófsbana. 
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XXIV. 

5á reis iipp mökkiir, eiiis og skiiggar skýja 

í skini tiuigls iim miðrar nætur stund 

Hart undan bráðum himna stormi ílýja 

Og liverfa yfir sjó og alla grund: 

Eins gaus upp ský, J)ar greppur áður stóð, 

Og gráar vaííi hringa-bárurnar, 

Unz upp i lopt það æddi hart af slóð: 

Ögmundur með því burtu horfinn var. 
XXV. 

Já mælti Oddur, miklum sollinn harmi, — 

Og mökk um liuga söknuðurinn dró —: 

„Jig mundi’ eg drepa, niðjinn armi, 

Sem þjaka náðir minni hiigar ró; 

En þii ert andi’, af öðrum þjóðum fenginn, 

Að elta mig með sorg og kvalalier; 

Sje jeg það vel, að sigraö fær þig enginn, 

Eg sækist því ei lengur eptir f>jer“. 
XXVL 

Kallaöi Oddur allt nú saman liöið, 

Og aptur heim í ríki sitt hann fór, 

Heitið var efnt, og hildar kannaö sviöið 

5ar heitur vermir foldu rööuls jór. 

Hugleiddi’ hann orð, er liinnstu mælti sjóli, 

Og huggxui í þeinl vonum framar sá, 

50 sízt hann vænti’, aö frá svo tryldu fóli 

Hann fengið gæti andans hressing þá. 
XXVII. 

5á komu menn með auð og gjafir góöar, 

Er grettur Flóki Oddi senda vann: 

Gimsteina ^öld og fylvings - liljur rjóðar, 

Og fáka skjóta’, úr Arabíu rann’; 

Frá Blálands hilmi boð þeir mundu færa 

Til buðla, sem að ijeði gerzkri þjóð, 

Vináttu boð og friöar skjöldinn skæra, 

Skr^fddan með hvítu silfri’ og Ránar glóð. 
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XXVIII. 

Oddiir f)á tók við fögriim fylkls boðum, 

Jví fremst af vizku siimi hann það sá, 

Að ekki dugði’ að deila móti goðum, 

Og darra hríð því vjek hann þeirri frá. — 

Aptur hann sendi auð og skíran Ijóma, 

;Þó yfirunninn væri ekki hann; — 

Svo hætti langvinnt stríð við dísar dóma, 

Sem deilur vekja’ og sefa’ um foldar rann. 

XXIX. 

Ná ríkti Örv^ar - Oddiir lengi láöum, 

Ljóshærðri undi hann hjá Silkisif, 

Og stýrði lýð meö fremd og fögrum ráðiim, 

Og friðar-sólin Ijek með geisla-bif, 

Er gæddi þjóð með gleði og hægum náðum, 

A grund, í dal, sem fram viö ægis rif, 

Og ekkert kom nú lengi fram viö lýði, 

Sem Ijet menn þurfa’ að reiða dör i stríði. 

ATHUGAGIŒINIR. 
Vcrs: I, 2.1.: B I ö k k u ni a n n a 1 a ii d (Blálaiid), kannske = 

Aethiopia í AíTríku, hún liggur í hitabelti jarðar, og er 

þar svo háttað landslagi, að þar crii bæði eyðimerkur og 

sandar, cða frjósöm lönd og mikill gróði. 

— II, 6. I.: y 1 f i n g u r = konungur. 

— IV, 8. I.: y 1 f i n g u r, sjá v. 11, 6. I. — 5. 1.: 1 ö g II á r s 

(o: Oðins) = herlög. 11. 7—8 merkja, að ríki konunga 

sje styrkari en svo, að þau mcgi eyðast eins Ijett, og 

ægisandur rýkur fyrir vindi. 

— VI, 3. 1.: g u n n u r stríð, orrusta. 

— VII, 5. 1.: í s a r n - = járn 

— XII, 3.1.: b I 0 s s a - r á k a r b a n d er haft, til að sýna 

hraðann á cldingunni, því það er opt eius og Ijósrák liggi 

snöggvast á himninuni, er Iiún fer um. Fornvitringar 

hjeldu (þó það væri rangt), að þcgar eldingar gengi, [)á 

rifnaði himininn, og inenn sæi inn í glóandi djúp (fissurae 

coeli). — I. 6: eilrungur er orms heiti (o: ormar, geröir 

úr gulli). — 1. 8: hausa-mölnir cr sverðs heiti. 
10 
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Vers: XVII—XVIII lúta að að því, að Bláland liggur undirhita- 

beltinu, og vel við gróÖa jarðar. 

— XVIII, 6. 1.: sjón er bæði það, aÖ menn sjá, og J)að, 

sem menn sjá (hjer hið síðara) zzz sýn. 

— XXII, 7.1,: Kröku - jóð kallast Ögmundur hjer, af því 

hann var tröllkonu sonur (Kraka er tröllkonu heiti), 

— XXVI, 4. 1., með röðuls jó er haft tillit til þess, sem 

segir í Snorra Eddu (bls. 7.), að sólin keyri tvo hesta 
r 

(„þeir hcstar heita svo: Arvakr ok Alsviðr“). 

— XXVII, 3. 1,: fylvings - liljur; fylvingur er sverðs 

beiti; til er blóm, sem heitir sverð lilja (á latínu Iris, 

en á dönsku Keiserkrone); þetta er haft fyrir stór og 

dýrðleg blóm yfir höfuð. — 4. 1.; Arabía er nafnfræg 

fyrir eldi ágætra hesta, sem taldir eru beztir í heimi. — 

8. 1. lýtur að því, að hvítur litur cr friðar merki, og 

gull er merki ágætis og frama. 
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TÓLFTA KVÆÐI. 
S k 11 1 d. 

I. 

]Vú hafði Iietjan heila bráðum öld 
I heimi lifað, meöal þjóða frægur; 
Lækkaöi sól, og leið að æíi- kvöld, — 
5ví lýðum eru mörkuð haiia-dægur, 
Hugsaði hann um horfna æfi - daga, 
Og hljóminn liðna branda - stáli frá — 
Rleð honum fagrar ristir riinir Saga, 
Á randar-livelið, svölum unnum hjá, 

II. 

Hvarflaði’ að sjónum Iiorfna æsku-stundin - 
I hjarta æ það á sjer tryggvan staÖ, 
Er xmdum vjer við dimma drauma - limdinn, 
Dýrasta minning ætíð vekur það — 
Eins minntist hann nú mærra æsku-tíða, 
Er mani blíður yfir dögum leiö, 
Og blóma rauðum rósin huldist fríða, 
Og röðulgeislinn hló í dögg á meið. 

III- 

Nú langaði’ hann, við æfi-stunda enda, 
Er ellin tók að lita liárin grá, 
Að lita ey, um æsku-daga kenda, 
Og einusinni Norvegs strönd að sjá. 
Til Hrafnistu liann sællar vildi snúa, 
5ar sali áöur byggði faöir kær, 
Og ítar mundu’ á æsku - dögum búa, 
Og una sjer við mjaðar- hornin skær. 

10* 
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IV. 

Haiin fór af grundum Garðaríkis þjóða, 

Og gullinliærða kvaddi silki-hrund; 

íljelt líann iim mar, að líta landiÖ góða, 

Jar Ijek hann fyr á tíðurn marga stund, 

Af hafi gægðust háir Norvegs tiiidar, 

Íþar himinvindur fer um jökla teig; — 

Nálgaðist land, og sælir sáust rindar: 

Sjólinn á feöra láðið aptur steig. 

V. 

Kannaði hann nu bæi’ og gilda gkrða, 

Og garpa frjetti hann xim liðna tið, 

Hvað hefði gerzt, á meðan hildi harða 

Og hjörva-roð hann vakti fyr meÖ lýð; 

Faðir og allir frændur vorii dauðir, 

Og farin burtu sjerhver kmiiuig fíjóð, 

Búendur fáir, bæir margir auðir, 

Sem byggði áður hetjuþjóðin góð. 

VI. 

Að Berurjóðri lagði’ hann síÖan leið, 

5ar Ijek hann sjer við Ásinund fyr á tíðum: 

Fallinn var bær, og foldin veixin meið’, 

Og fornar tóptir Imldar þyrniim striðum; 

Um alla nú fieir æsku gengu grund, 

Göfugur Oddur feldi sorgar-tár, 

Er sá hann eydda fold og fríðan lund, 

Jar fyrri Ijek á döggu geislinn hár. 
VII. 

Bjuggust f)eir aptur gnoða til að ganga — 

Á götu lá þar forn og, blásinn haus, 

En stillir í hann stakk með geirnum langa: 

5ar stökk þá undan naðra’, og eitri gaus; 

Vatt hún sjer hvatleg npp ineð fylkis fæti, 

Og festi djúpt í læri hola tönn, 

En eitrið festi í öllu blóði sæti: 

5á urðu loksins völvu orðin sönn. 
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VIIT. 

$á linje af sárP í fyrsta sinn aö íoldii 

Fylkirinn sá, sem aldrei unninn var, 

Og liafði kappa niargan lagt að nioldu, 

Og mestan allra sögðu þjóöirnar. 

Baiið hann, að sveinar búa skyldu þró 

I bjargiö, og sig síðan þangaö færa, 

Er bnigin væri sól í daiiöa sjó, 

Og svefninn veitti hvíld og gleöi væra. 

IX. 

Síöan hann bauð, að brenna skyldi lík, 

Á Berurjóðri, fram viö eikilundina; 

Nii voru framin Skuldar ráðin rík, 

Og riinnin upp úr liafi dauöa stimdin; 

Síöan bann mæra setti til þess beima, 

Að setja Ijóð með rún á eikispjald, 

Hann sjálfur kvað, eu gumnar skyldu geyma, 

Og gefa Silkisif það lausnargjald: 

X. 

„Forn ertu oröinn, Faxa baus! 

Flegin, og borfin kinn af beinum! 

Ut frá þjer naðran eitri gaus, 

Sem öðrum ekki geymt var neinum, 

En mjer, um margra ára stundir; 

Jví mærast olli Skuldar ráð, 

Að æsku-vengis vænar grimdir 

Verða skyldu mitt dauöa - Iáö“. 

XI. 

„lljer mun eg búa hreiöur mitt — 

Ilæðir þessar eg fyrst nam eygja, 

Er Ijós mjer veitti sólin sitt — 

Og síðast nú, er eg skal deyja; 

Marglitum íram um mökkva - leiöir 

Mannlifið birtir geislum sól, 

Og Ijómandi geisla - brotið breiðir 

Bládöggvar á, sem búmiö ól“. 
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XII. 

„Leggst eg uíi miiin á bana-beð, 

Bjóöandi yfir frægð og auði; 

Heiður var mjer og lukka Ijeð — 

Lætur ei hikast við þaö dauði. 

Hvar er nú horfna æfi - stundin V 

Er hnigin niður frægðar sól? 

Er visin oröin græna grundin, 

Glóandi frægöarblóm sem ól? 

XIII. 

^Fjarlægan lieyri’ eg hörpu óm, 

Frá hauðri, sem að þekkir engi — 

Deyjenda eyrum æsa hljóm 

Andarnir dimmu’ á himins vengi; 

Er þaö flugniður fyrri daga, 

Sem flýja hart um tímans braut? 

Eða strenghljómar stilltra laga 

Stunda komandi’ um himna skaut? 
XIV. 

„Hver má þig kenna, kraptur hár! 
f 

I kólguskýjum lífsins dulinn, 

Sem átt þjer bú við eymd og tár, 

Og opt í gleði- dúk ert hulinn; 

Kunninn af háum himna slóðum, 

Halir ei kenna þína braut — 

Veitir þú líf, og leyfir móðum 

Að leggjast að hvíld í jarðar skaut 

XV. 

„Ýmist við hægan hörpu - söng 

Hverfir þú áfrain Ijettum öldum, 

Eða við veðrin stonna ströng 

Stikar þii undir þrumu tjöldum 

Hart yfir æstar hraimir víöa, 

Svo hríðum skekinn diinar sær, 

]Þú sem að ræöur ráöum lýða, 

Runninn af himni, lífsins blær! “ 
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XVI. 

„Langar mig iiíi að láta öiul 

Líða iim vegu fyrri daga, 

iMeðan að hjör í styrkri liönd 

Hermanna dreyra Iiauö að laga 

Boganda straumi’ úr blóögum unduin, 

Og bjartan klauf í sundur lijálm, 

jMeöan á bauðri’ og lirannar sundum 

Harðlega benti’ eg stæltan álm“. 

XVil. 

„Man jeg, er baugur Bjarnia skein 

Blikanda Ijóma’ á jökul-vengi, 

Og tryldir höldar hristu flein, 

Og hótuöu dauöa skatna - mengi; 

Man jeg, er náir liönir liöu 

I lygnum grænnar Vinu straum’, 

Og gægðust fölir upp úr iðu’ 
f 

I aldurtila þungum draum’". 

XVIII. 

„Man jeg, er gnoð á græði sveif, 

Og geystur vindur hvein í stönguin; 

Man jeg, er leiptrið niökkiim reif, 

Og mækir söng á brynju - spöngum; 

Hvatti aö leita þeirrar leiðar 

Löngunin eptir frægö og seim; 

Nú erú götur búnar breiöar 

Að bleikra náa dimmum Iíeim’“. 
XIX. 

„Haíhi jeg eigi hlotiö nóg 

Hjörmn að reyna’ á brynju - stáli; — 

Um bylgju dal og dimman skóg 

Dróttir e^ 

Fara á lagar - víkings leitir; — 

Unz loksins há við Elfarsker 

Hetjuna veittu hrannar reitir, 

Er Hjálmar mæri kynntist mjer*^. 

Ijet með Óöins báli 
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XX. 

„Aldrei í íi’ið’ nje fölvis glauni, 

Fríðari Letju’ eg sá á gninclu; 

Jaínsnjall við sælan Sjafnar clrauni, 

Og sveröa-þyt á clauða - stuudu, 

Gekk liann með liáum lietju móði, 

Hriílnn af ást og skjalclar - eym, 

Unz berserks Ijóminn lagöi blóði 

Lofðungsins veg frá jarðar lieim“. 

XXI. 

„Örlaga böncl mig luilin Ijet 

Um brannir líöa’ að Ira ströndum, 

Fóstbróöir jþar eg fallinn grjet; 

Ferlegast meiii, sem bíir að bönduni — 

En svanninn gaf mjer serkinn fríða, 

Er sjótir margar unnu’ um beim, 

Og fylgdi mjer um foldu víða, 

Og fölvi deyfðP í rónm geim’“. 

XXII. 

„Ípá fann eg tryldan trölla son, 

Sem tírum mörgum veitti dauða, 

Og svipti bölda sælli von, 

Og svndi mjer veginn barms og nauöa; 

Um bildar stig mig Ijet liann lengi 

Ljómanum veifa’, og bláum flein, 

Unz loks eg sá, aö sjóta mengi 

Segginum gat ei unnið mein“. 

XXIII. 

„Kaimaði’ eg rammra risa láð, 

Og renndi ílaug af stæltum álmi, 

Sýndi jeg sterkum rekkiim ráö, 

Kikum af björtum jötna sálmi; 

Beygði jeg krapt með kænsku ráðuin, 

Og konungsvald eg einiiin gaf, 

Síðan meö auð af lýða láðum 

Um land eg fór og jaröar baf'‘. 



153 

XXIV. 

„Kom jeg til gylfa gerzkra þjóí^aj 

Gaf liaiin mjer land og mærast spruiicl, 

Kórónu, sprota’, og gripi góða, 

Glaða þar átti’ eg inarga stiuid; 

Við hölda freytti’ eg Iiarða leiki, 

Hvein f)á í lopti’ og diindi sjór, 

Mjöðurinn svall við salar-reyki: 

Með sigri fiaðan burt eg fór“. 

XXV. 

„Víða eg fór um vegu jarðar, 

Veglega frægð og auð eg tók, 

Atti jeg skálma hríðir harðar, 

Og hart í mund eg brandinn skók; 

Olli f)ví gvgjar illur niðji, 

Að öll eg kom um jarðar lönd, — 

Held eg nú engi halur hiðji 

Með hjörvi mig að slá á rönd“. 

XXVI. 

„Heyi'ði jeg speki hölum frá- 

I himinblænum suðurlanda, 

LifnaÖi hjá mjer löngun ])á 

Ljóssins aö kynnast betur anda, 

Fór eg að Jórdans bárum breiðum 

Blíöur f)ar sannleiks jöfur stóð, 

Fyp en hann leiddi |)jóö á leiðum 

Ljósanna, burt frá illzku slóö“. 

XXVII. 

„Beztur ertii, sem bauðst mjer fyr, 

Buðlungur himna’, og Ijóssins faðir! 

Að ganga inn um glæstar dyr 

Jar glóa ^sannleiks Ijósa raöir; 

Hlýddi jeg þínum háum ráðum? 

Heimurinn þá mjer götu fól, 

Sem vísar þjóð að Ijósa láðum, 

$ar Ijómar eilíf dýrðarsól“. 
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XXYIII. 

„Hvað stoðar dýröar minning mig, 

Um margblikandi skjöld og fleina? 

Nú sje jeg diinman daiiða stig, 

En dýrðarblossa ekki neina; 

Og ekkert, nema vonin varir, 

Aö veröld önnur komi ný, 

Til hennar aiigaö andans starir 

Án þess að vita rjett af |)ví“. 
XXIX. 

„Hverf eg nú vegum foldar frá, 

Af írægðar minnar saddur dögum; 

Minningin vara mun þó há, 

Hjá manna þjóð, í löngum sögum — 

Hugsaði eg, að aptur mundi 

Auðnast að snúa’ í ríkið mjer, 

Og lifa lengur þar hjá sprundi; 

Leið mjer nú önnur visuð er“. 
XXX. 

* 

„Senn mun í reyk um loptiö líöa 

Ljómandi frægð og vegur minii; 

Svo eru örlög allra tíða, 

Allt gengur veginn dökkva sinn. — 

Heilsið nú frá mjer horsku sprundi, 

Hitta sem ei eg optar má, 

Segið, að út með ægis sundi 

Orvar- Oílds leiði megi sjá^. 
XXXI. 

Kappinn |)á dó — en dimm við skjaldar rún 

Disin J)á sat; og tár þó ei hún feldi, 

5á glotti ekki enn sem fyrri hún, 

Er aílið dauöans kappann Helju seldi; 

Lögðu menn hann í þró, við bjarga brún, 

Og brendu líkið siklingsins i eldi. 

Svo lætur nornin allra endast daga — 

Örvar - Odds þannig hjer nú lyktar saga. 
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ATHUGAGREINIll. 

Vcrs: VII, 2.1.: stillir —konungiir (koinið áðm*). 

— IX, 5. I.: b e i in a r = nienn. — S. 1.: 1 a u s ii a r g j a l d 

kalla jeg kvæðið, af því það sagði Silkisiffrá dauða Odds, 

og afsakaði (leysti) hann þannig frá að koma aplur. 

— XVII, 2.1.: j ö k u 1 V e n g i er Bjannaland kallað hjer, af 

j)ví það liggur svo norðarlega við H v í t a h a f. 

— XX, 3.1.: d r a u in u r S j a f n a r cr sæla ástarinnar. — 

7.1.: 1 j ó m i ( o: sverð) berserksins (o: Angantýrs) 

er T y r f i n g u r (sjá V. kvæði). 

Jeg heíi gleymt, að geta þess, að fjörnir ( á 50. bls., 

IV, kv. VI. vers. 3. 1.) er hjálms kenning; faldur hans er 

þá hjálmfax eða herkuml. 
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EPTIRMÁLI. 

1.6 að sagan nm Örvar-Odd sje eins löng, og him eríForn- 

aldarsögum Norðiirlanda, útg. af Rafn, þá er hjer svo farið með 

hana, og henní svo víða breytt, og mörgu sleppt úr, að jeg 

hafði rjett í því, að kalla, að þetta kvæði væri frumkveðið. 

Sjerhver sá, sem breytir eiiihverju efni úr sögu-mynd í kvæði, 

heíir rjett til að fara með efnið eins og hoiium sýnist við ega. 

Jcg hefi sleppt öllu því, sem annaðhvoPt var óinerkilegt, eða 

tók ekki með neinu afli inn í gang sögunnar; einnig hefi jeg 

sleppt því, sem mjer fannst vera ófagurt — því menn geta ekki 

neitað, að sumt er í sögum vorum, sein andi og smekkur vorra 

tírna ekki þolir. Menn vcrða að vara sig á því, að láta ekki 

hetju kvæðisins verða hlæilega; hetjan iná ekki heldur gera neitt, 

sem háleika hennar er ósamboðið, ef menii ega að halda hinn 

rjetta anda skáldskaparins í heiðri. 

Rjettritiinina á þessu kvæði vil jeg ekkiverja; hún ersjálfri 

sjer víða ósamkvæm; til að mynda sumstaðar er þ u s s, en sum- 

staðar þurs; en þó vcrður þess að geta, að opt hefi jeg með 

vilja brugðið frá, t. a. m. í e g og j e g, e n g i og e u g i n n, o. 

fl., eptir því sem mjerfannst, að fallandi ríinsins krefði hljóðstaf 

eða samhljóðanda; sama er að scgja um breiða og injóa hljóð- 

stafi, svo sem e r t u, og e r t ú, eptir því sem rímið þurfti langt 

atkvæði, eða stutt. Jeg vona, að þeir, scm unna sannleikanum, 

fari ekki að reyna að rífa verk mitt niður fyrir eins lítilfjörlegan 

hlut, og þetta er í skáldlegu tilliti, eða fyrir það, að þeim líkar 

kannske ekki setning „hagga“ og „depilhagga“ og „stinga", því 

þess konar er alls ckki bundið við fastar reglur, heldur er það 

komið undir því, hvernig sjerhver { hugsuninni aðgreinir mein- 

ingar og setningar, og það má verða með fleiru en einu móti. 



Dálítið verð jeg og að drcpa á ríinið, sem á kvæðunum er. 

Drápan er eginlega orkt undir ítölskum álta lína „stönzum“, en 

þar hafa inenn lcyfi til að breyta á marga vegu setningu hend- 

inga, og ef til vill, líka línulengd. En kvæðin sjálf eru alls ekki 

ætluð til að syngjast, heldur tíl að lesast; þegar menn lesa, þá 

verða inenn að breyta röddinni og fallandanuni og álierzlunni 

eptir atkvæða - lengd orðanna, en mcnn mega ekki hafa neitt 

visst lag í huganum; jeg bið einnig lesendur mína að lesa seint 

og með nokkrum framburði (d c c 1 a m a t i o n); fyrsta atkvæði 

í línu er stundum hjá mjer langt og þungt, cn stundum stutt; og 

að þessu verða mcnn vel að gæta, ef kvæðin ega í lestrinum að 

halda þeim hetjulcga þunga, scm þau hafa í rauninni, og seni á 

sjer rjcttan stað í svona Ijóðnm. Siini af þeini kvæðum, sem 

koma fyrir undir allt öðru lagi, inega syngjast. 

Jeg gæti, ef eg vildi, ritað eins langt rit um þessi kvæði, 

og þau eru sjálf. En hjer cr ckki slaður fyrir þcss konar. Jeg 

vil ekki heldur gcta þess, hvar nijer finnist að jeg hafa verið 

djarfnr í niyndun orða og kenninga; ncma mjer finnst að ,, 1 á ð 

0 ð i n s f I ú ð a“ sje óheppinn herkenning, og gct jeg nu ekki 

gert mjer sjálfur grein fyrir, hvcrnig jeg hefi hugsað mjer það, 

þegar jcg skrifaði upp hugsun mína. það er og ekki vel hepp- 

ið, að hafa oröið „flúð“ hvorugs kyns, því líklega ætli að 

kvennkenna það, eins og b ú ð, s ú ð. Fleira er og, sem mjer 

nú ckki líkar sjálfuni, en það er hægra að sjá inisfellurnar, er 

lengra líÖur frá, heldur en undir eins og hluturinn er nýgerður. 

Bæði jeg, og einnig þeir, sem af góðvilja sínum rjcðusl í 

að gefa út með mjcr þessa bók, vona, að menn muni taka vel 

á móti henni. Tilgangur allra skáldlegra rita er mcnntandi, enda 

þó að sum þeirra, og einkiim nú á seinustu tíð, ekki svari nóg- 

samlega til þessa tilgangs. Sá, sem ekki hefir tilíinningu fyrir 

öllu því, cr menn kalla fagurt, hann hefir engan rjett til þess, 

að kallast meniitaðiir maður, hvað lærður scni hann er; því djúp- 

sæjasti lærdómur er margopt samfara grátlegu menntunarleysi. 

Schiller segir: „einungis í gegnum hið morgunljóinanda hlið 

fcgurðarinnar mun þjer auðið verða að stíga fæti þínuin 

á land þekkingarinna r^‘. Jeg þykist ekki vera neitt skáld, 

cn það vil jeg þó segja, að ef jeg og útgefendurnir hefðum á- 
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litið, að bókin væri ónýl og Ijót, [)á mimdiim vjer hafa smánaö 

þjóð vora með því að bjóða Jjenni handaskömm; þcgar vjer á 

aimað borð þóttnmst hafa smekk á að dæma um skáldlega hluti. 

J)að er enginn hlutur hjer á jörðii svo fullkoininn, að ckkimegi 

að honum finna; cn það eru líka margir hlutir, sem margt gott 

er í, og vona jcg, liöfundur kvæðanna, að menn muni halda mjer 

til góða, J)ó að jeg leyfi mjer sjálfur að teljamitt cgið verkmeð 

þeiin hlutuni, sem margt gott er í; því annaÖhvorl er, að menn 

segja satt frá saiinfæringu siniii, cða menn Ijúga, með því að 

segjast Iiaía gert ónýtt vcik og Ijótt, þegar mcnn hafa gert eitt- 

hvað fallegt. þessháttar er annaðhvort hæverska, sem ekkert á 

við, og er öldungis röng; ellegar það sýuir, að maðurinn hefir 

ekkert vit á því, sem hann gerir sjálfur. 

Um hin heimspekilegu kvæði, sem eru í sjötta kvæði, get 

jeg ekki vcrið að tala núna; jeg játa því, aö þau eni þung og 

mega hæglcga misskiljast; en þau taka inn í gang sögunnar, og 

cinkanlcga er það sjötta kvæði, sem er hinn skáldlegi grund- 

völlur fyrir dauða - söug Örvar - Odds. Oddur var aldrei heið- 

inn, og aldrei eginlega kristinn; en sú speki, sem hann (eptir 

minni meðferð á sögunni) nam, gerði svo mikil áhrifá hann, að 

hann fór til Jórdanar, og vakti margar huglciðingar í sálu hans, 

sem fram koma í dauða - óðnum, og hefðu ekki getað átt sjer 

stað, nema á cinhvern því líkan hátt. Búningur þessara kvæða 

er þannig, að hann leyfir að setja þar í uppgötvanir og skoðan- 

ir seinni tíma, og það væri öldungis rangt, cf nokkur færi í 

þessu tilliti að brígzla mjer um ósamkvæmni í tíina (a n a c h r o- 

n i s m u s), og gæti jeg á margan hátt sýnt, að jeg hef rjett 

fyrir mjer í þessii, ef rúmið leyfði það hjer. Einnig álít jeg það 

rjeltara og skáldlegra, í lýsingunni á skyrtunni (IV, kv.), að tala 

um hinar frægu hetjur snðurlanda, hcldur en ef eg hefði farið 

að nota goðafræði norðurlanda eða náttúrulýsingar; og það cr 

jafnvel tvísýnt, hvort mjer var það leyfilegt í skáldlegu tillili, 

eða ekki. Jcg bið lesendur mína að gæta að mismuninum á inílli 

anda Odds, og anda Iljálmars. Oddurvar aldrei hneigður til ásta, 

en hann var fyrir hetjuvcrk og vizku, og þó um leið víða hrak- 

inn af söknuði, heipt og hcfndargirni. Aptur á móti cr ástin 

grundvallarhljóðið í anda Hjálmars; og ckki skal jeg neita því, 
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að mjer þykir Hjálmar meiri og fegurri hetja, cn Oddur; því 

hann rar andleg hctja um leið, sem virti ágæli og fegiirð og 

allt velsæmi, sem sjest bæði á þriöja og fimmta kvæðj; en á 

pessu ber minna hjá Oddi. IlöfuÖlietja einhvers kvæðis þ a r f 

ekki að vera b e z t eða f e g u r s t í kvæðinu; en háleikur al- 

varlegs skáldskapar bannar samt að gcra hana hlæilega og 

Ij óta, eins ogjeg sagði fyr. Svona er t. a. m. hjá Ilómer, scm 

er hið frægasta hetjuskáld allra hetjuskálda: hann segist kveða 

í llíasai drápu um reiði A k k i 11 e i f s, og þai' á A k k i 11 e i f- 

ur að vera höfuöhctjaii; en þó er II e k t o r miklu meiri og 

fcguiTÍ hetja, af því aíl a n d a n s og lilfinning á mannlífinu cr 

cinkenni haiis. 
I 

Jeg vona, að mönnnm finnist kvæðin ekki anminni, eða tapa 

sjer, þegar aptur eptir di’Cgur. Mjer finnast þau vera einsíþví 

tilliti; cn efnið ræður svo miklu, hvað framsetninguna snertir; 

og menn verða hjcr að gæta að tvennu: i fyrsta lagi, að sama 

efiii á ckki jafnt við alla, og í öðru lagi að allt ge tur ekki í 

sjálfu sjcr verið jafn fallcgt. það eru niargir daufir staðir í dráp- 

unni — jeg játa })aÖ; en hveinig á maður alltaf að vera jafn 

fjörugur? Hóratsíus scgir, að sjálfur hinn frægi Hónier 

dotti stundum (o: dofni). það er og almennt, að menn segi 

að löng kvæði dofiii, er á })au sígur; eins og t. a. m. sagt cr 

um Eneasardrápu; en það er spursmál, hvcrt nicnn ekki 

dofni sjálfir, — það er: þreytist, af lengd kvæðisins, eða cf 

menn ckki lesa það rjctt. 

Jeg heíi ekki kærl mig niikið iim lönd, staði, og manna nöfn, 

því á þesskonar hlutum ríður ekki mjög mikið í þessu tilliti; en 

samt held jeg þar sje fátt sctt, sem ckki má vcrja. 

Ilvað tilvísaiiirnar við kvæðin áhrærir, þá setti jeg þær, til 

að sýna, að jeg byggði orð mín á sögnum þeirra manna, sem 

cnginn hefir enn rckið, og hcfði jeg getað sett langtum fleiri; 

en þaö heföi orðið of langt, og jeg geymi þær því, þangaÖ til 

jeg þarf. 

Skrifað í Reykjavík, seinast í maí 1851. 

B, GróndaL 



A TIIU G A G R EIN. 

Prentvillur, eÖa ranga skript orða, sem sje svoleiðis, að af fiví 

raskist nieining, hcf jeg ekki fundið annarstaðar, en á 75. bls., í 

V. kvæðis XXXI. yersi, 4. 1., þar stendur o g fyrir e g. En úr- 

fellingar merkjum Q sleppt af óaðgæzlu minni, og von- 

ast jeg til, að lesendurnir rauni sjá á lengd rímsins, hvar hljóð- 

slaf skuli úr fella, þegar hann stendur á undan öðrum hljóðstaf. 

Samtengingar - stryk (-) eru og nokkuð ósamkvæmt sett, eða 

sumstaðar slcppt, en sumstaðar ekki, Geta verður og þess, að 

á 65. hls., í IV. kvæðis LX. versi, 6.1., er prcntað r a d d a r- 

h á u m í einu orði, fyrir raddar háuin, og í nokkrum exemplör- 

um vantar „á“ í VII. kvæðis X. vers, 1. línu (Dýr veit eg eitt á 

Alpafjöilum liggja). Sumstaðar framan til í drápunni er og 

s j á f a r fyrir s j á v a r, og á bls. 135, í X. kvæðis XXXVI, versi, 

6. 1., er g a g n s æ a n fyrir gagnsæjan. 
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